


การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

 ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเรื่องทีเ่หน็ว่าเป็นประโยชน์หรอืจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และต่อผูถ้อื

หุน้โดยรวมอย่างแทจ้รงิ เป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาเฉพาะเรื่องทีอ่ยู่ในวสิยัและอ านาจ

ทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการไดเ้ท่านัน้  

1.  หลกัเกณฑ ์

 บรษิทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอวาระการประชุมของทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

 1.1  ผู้ถอืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบรษิทัฯ มสีทิธเิสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหพ้จิารณาบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของทีป่ระชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ าปีนัน้ได ้โดยจดัท าเป็นหนงัสอื ซึง่ตอ้งมรีายละเอยีดของขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

 1.1.1  ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ทีต่ดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ รวมทัง้จ านวนหุน้ทีถ่อื 

 1.1.2  เรื่องทีเ่สนอขอใหค้ณะกรรมการพจิารณาบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมดงักล่าว เป็นเรื่องเสนอเพื่อ

อนุมตัหิรอืเพื่อพจิารณา รายละเอยีดเกีย่วกบัเรื่องที่เสนอเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ เช่น ขอ้เทจ็จรงิ 

เหตุผล ประเดน็พจิารณา และขอ้มลูอื่นๆ เป็นตน้ 

 1.1.3  ขอ้มลูอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าจ าเป็นเพื่อประกอบการพจิารณา 

 1.2  คณะกรรมการบรษิทัฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่บรรจุเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระการประชุมของทีป่ระชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ หากเรื่องดงักล่าวมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

 1.2.1  เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถ้อืหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็

ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่าว 

 1.2.2  เป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการได้ 

 1.2.3  เป็นเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 (สบิสอง) เดอืนทีผ่่านมา 

และไดร้บัมตสินับสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิยงัไม่ไดม้ี

การเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

 1.2.4  เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ    

ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งมเีหตุผลทีส่มควรและสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได้ 

 1.3  ในการเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาเพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ใหผู้ถ้อืหุน้จดัท าเป็นหนงัสอืและจดัส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั เพื่อใหไ้ดท้ราบว่าเป็นการเสนอเรื่องจากผูถ้อืหุน้รายใด หรอืผู้

ถอืหุน้อาจเสนอเรื่องผ่าน website ของบรษิทัฯ www.kslgroup.com อย่างไม่เป็นทางการก่อน แลว้จงึจดัท าเป็นหนงัสอื

สง่ใหเ้ลขานุการบรษิทั 

 1.4  ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาเพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ จะตอ้งสง่เรื่องใหเ้ลขานุการบรษิทั ในระหว่างวนัที ่1 ตลุาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 



 1.5  เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พจิารณาเรื่องที่ผู้ถอืหุ้นเสนอมาให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามญั   

ผูถ้อืหุ้นแลว้ เหน็ว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ในหนังสอืนัดประชุมสามญั  

ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการฯ ระบุเป็นความเห็นในวาระการประชุมดังกล่าวว่ าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น  ถ้า

คณะกรรมการฯ เหน็ว่าเรื่องทีผู่ถ้อืหุ้นเสนอมาไม่สมควรจะบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ให้

คณะกรรมการฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ พรอ้มทัง้เหตุผลทีไ่ม่บรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม ผ่านทาง website ของบรษิทัฯ 

www.kslgroup.com รวมทัง้แจง้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ก่อน และแจง้ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อทราบในวนัประชุม  

2.  วิธีการ 

 ผูถ้อืหุ้นใชแ้บบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ซึง่แนบมาพรอ้มนี้และส่งถึงบรษิทั ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562  (หากส่งทางไปรษณีย์ บรษิัทฯ จะพิจารณาจากวนัประทบัรบั ณ ที่ท าการไปรษณีย์

ปลายทาง) ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบดงักล่าวไดด้ว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่ง ดงันี้ 

 (1)  ไปรษณียล์งทะเบยีนไปยงั 

  ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 

  บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

  เลขที ่503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท 

  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 (2)  ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ของส านักเลขานุการบริษัทฯ secretary@kslgroup.com หรือเสนอเรื่องผ่าน 

website ของบรษิทัฯ www.kslgroup.com 

 (3)  โทรสารของส านกัเลขานุการบรษิทัฯ หมายเลข 02-642-6092 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 วนัที.่............................................................................. 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................................... 

เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท ์................................................................... โทรสาร .................................................................................... 

E-mail address ........................................................................................................................................................... 

จ านวนหุน้สามญั KSL ทีถ่อื ....................................................................... หุน้ ณ วนัที ่.............................................. 

(โปรดแสดงหลกัฐานการถอืหุน้ จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ) 

วาระทีข่อเสนอ  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

วตัถุประสงค/์ เหตุผล  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 ลงชื่อ ..................................................................... (ผูถ้อืหุน้) 

        (                                                        ) 



การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 

 ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอชื่อบุคคลทีเ่ห็นว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 

โดยตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ดว้ย 

 1.  หลกัเกณฑ ์

 บรษิทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ดงันี้ 

 1.1  ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย ซึง่ถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัฯ มสีทิธเิสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการ

ของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาได ้โดยท าเป็นหนงัสอื ซึง่ตอ้งมรีายละเอยีดของขอ้มลู ดงันี้ 

 1.1.1  ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ทีต่ดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ รวมทัง้จ านวนหุน้ทีถ่อื 

 1.1.2  รายชือ่ของบุคคลทีต่อ้งการเสนอใหพ้จิารณารวมทัง้ประวตักิารศกึษา ประวตักิารท างาน 

ประสบการณ์การท างาน ความรูค้วามเชี่ยวชาญพเิศษ ผลงานดีเด่น การถือหุ้นในบรษิัท รายชื่อบรษิัทที่เป็น

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้ใหญ่ ความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ และขอ้มลูอื่น

เกีย่วกบับุคคลดงักล่าวทีผู่ถ้อืหุน้เหน็สมควรให ้เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการฯ 

 1.1.3  ขอ้มูลอื่นๆ เกี่ยวกบับุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าจ าเป็น เพื่อ

ประกอบการพจิารณา ซึง่คณะกรรมการฯ จะตอ้งชีแ้จงเหตุผลทีจ่ าเป็นตอ้งขอขอ้มลูดงักล่าว 

 1.1.4  หนังสอืแสดงความยนิยอมของบุคคลดงักล่าวว่ายนิดจีะรบัด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บรษิทัฯ  

 1.2  คณะกรรมการบรษิัทฯ สงวนสทิธิที่จะไม่น าชื่อบุคคลที่เสนอจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทั ถา้หากบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอชือ่มานัน้มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

 1.2.1  ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนตามที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ หรอืกฎหมายอืน่ 

 1.2.2  ถา้ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการของบรษิทัฯ บุคคลนัน้อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ เชน่ บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัทีเ่ป็นคูแ่ขง่

ทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืเป็นลกูคา้หรอืคูค่า้ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 1.2.3  เป็นผู้ที่คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งมเีหตุผลทีส่มควร และสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได้ 

 1.3  ในการเสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการ

ของ บรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืหุน้จดัท าเป็นหนงัสอื และจดัส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั เพือ่ใหไ้ดท้ราบว่าเป็นการเสนอจากผูถ้อื

หุน้รายใด    ผู้ถอืหุน้อาจเสนอรายชื่อบุคคลดงักล่าวผ่าน Website ของบรษิทัฯ www.kslgroup.com อย่างไม่

เป็นทางการกอ่น แลว้จงึจดัท าเป็นหนงัสอืสง่ใหเ้ลขานุการบรษิทั 

 1.4  ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืก

เป็นกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งส่งรายชื่อใหเ้ลขานุการบริษทัในระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 

2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ มเีวลาเพยีงพอในการพจิารณา



ว่าสมควรจะเสนอรายชื่อของบุคคลดงักล่าวให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกเป็นกรรมการของบรษิัท

หรอืไม ่

 1.5  ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้เสนอรายชื่อบุคคล

ดงักล่าวให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณา ให้คณะกรรมการฯ ระบุในหนังสอืนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น

ความเหน็ในวาระการเลอืกกรรมการว่าเป็นบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ถา้คณะกรรมการฯ เหน็ว่าไมส่มควรเสนอรายชื่อ

บุคคลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา ใหค้ณะกรรมการฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ พรอ้มทัง้เหตุผลทีไ่ม่

เสนอผ่านทาง Website ของบรษิัทฯ www.kslgroup.com รวมทัง้แจ้งการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทาง

เผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกอ่น และแจง้ต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบในวนัประชมุ 

 2.  วิธีการ 

  ผูถ้อืหุน้ใชเ้อกสารตามแนบอนัประกอบดว้ย (1)  แบบเสนอชือ่บุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

และ (2)  แบบขอ้มลูบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยเจา้ของขอ้มลูลงนาม และส่งถงึบรษิทั

ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2562  ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 (หากสง่ทางไปรษณีย ์บรษิทัฯ จะพจิารณาจากวนัประทบั

รบั ณ ทีท่ าการไปรษณียป์ลายทาง) ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถสง่เอกสารดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่ง ดงันี้ 

 (1) ไปรษณียล์งทะเบยีนไปยงั 
  ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 

บรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

 (2) ไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกสข์องส านกัเลขานุการบรษิทัฯ secretary@kslgroup.com หรอืเสนอเรือ่ง
ผา่น website ของบรษิทัฯ www.kslgroup.com 
 (3) โทรสารของส านกัเลขานุการบรษิทัฯ หมายเลข 02-642-6092 
 

------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 วนัที.่...............................................................  

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................... ........................... 

เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ................................................................................................... ......................... 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อได ้

............................................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............................................ 

โทรศพัท ์............................................................ โทรสาร ................................................................................ 

e-mail address ................................................................................................................................................ 

จ านวนหุน้สามญั KSL ทีถ่อื ................................................................ หุน้ ณ วนัที ่.......................................... 

(โปรดแสดงหลกัฐานการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษิทั ศนูยร์บั

ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

 

มคีวามประสงคเ์สนอชือ่ ..................................................................................................... เ ขา้รบัการพจิารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ทัง้นี้โดยขา้พเจา้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีเ่สนอชื่อแลว้ และไดแ้นบขอ้มลู

บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งมาพรอ้มนี้ดว้ย 

 

 

 ลงชือ่........................................................ (ผูถ้อืหุน้) 

                                                  (                                                       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบข้อมลูบคุคลผู้ได้รบัการเสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 
       วนัที ่…………………………………….. 
 
ส่วนท่ี 1 : ค ายินยอม  
 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................  
สญัชาต ิ........................................................................................................................................................ 
เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน …………………………………………………………...........……………………. 
ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อได ้
………………………………………………….........……………………………………...................................... 
………………………………………………………………………...........………………………………………… 
โทรศพัท ์………………………………..........…….โทรสาร …………………………………………………….… 
e-mail address …………………..........……………………………………………………………………………. 
 
ยนิยอมให ้นาย/นาง/นางสาว  ....................................................................เสนอชือ่ขา้พเจา้เขา้รบัการพจิารณา 
เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดส้ง่ขอ้มลูพรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  
 (1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 1 ชดุ  
 (2) ส าเนาทะเบยีนบา้น (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 1 ชดุ  
 (3) ส าเนาหลกัฐานการศกึษาสงูสดุ (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 1 ชดุ  
 (4) ส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาล่าสดุ (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 1 ชดุ 
 (5) รปูถ่าย (1 หรอื 2 นิ้ว) 1 รปู  
 
ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดข้อมูล  
 
1. ชือ่-ชือ่สกลุภาษาองักฤษ.......................................................................................................................... 
2. ชือ่-ชือ่สกลุเดมิ (กรณีเคยเปลีย่นชือ่-ชือ่สกลุ)…………………………….......................……………………. 
3. วนัเดอืนปีเกดิ ………………………………………………………………........................…………….…… 
4. จ านวนหุน้สามญั KSL ทีถ่อื……………........................................ หุน้  
5. สถานทีท่ างานปจัจบุนั 
    ชือ่องคก์ร/หน่วยงาน………………………………………........................……………………………………. 
    ทีอ่ยู.่........................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................ .................................................................... 
    โทรศพัท.์............................................................. โทรสาร ....................................................................... 
6. สถานภาพครอบครวั  (   ) โสด     (   ) สมรสแลว้    (   ) หยา่    (   ) อืน่ ๆ ............................................. 
    ชือ่คูส่มรส................................................................. ชือ่สกลุเดมิ.................................... .......................... 
    จ านวนหุน้สามญั KSL ทีถ่อื ........................................................หุน้ 
    อาชพี................................................................ สถานทีท่ างาน ........................................ ....................... 



    จ านวนบุตร ................................... คน คอื 
    (1) ............................................................................................................. เกดิ พ.ศ. ......... .................... 
   จ านวนหุน้สามญั KSL ทีถ่อื ............................................... หุน้ 
   (2) ............................................................................................................. เกดิ พ.ศ. ............................... 
   จ านวนหุน้สามญั KSL ทีถ่อื................................................. หุน้ 
   (3) ............................................................................... .............................. เกดิ พ.ศ. ............................... 
   จ านวนหุน้สามญั KSL ทีถ่อื ................................................ หุน้ 
 
7.  คณุวุฒทิางการศกึษาขัน้สงูสดุ 

ชือ่สถาบนั        ชือ่คณุวุฒแิละสาขาวชิาเอก       ปีทีส่ าเรจ็ 
 

.......................................................... ........................................................... ............................. 

......................................................... ............................................................ ............................. 
 
8.  หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ 
              ชือ่หลกัสตูร                 ผูจ้ดัหลกัสตูร          ปีทีเ่ขา้รว่ม 
........................................................... ............................................................... ....................................... 
........................................................... ................................................................ ....................................... 
........................................................... ................................................................ ....................................... 
.......................................................... ................................................................ ....................................... 
........................................................... ................................................................ ....................................... 
 
9.  ประสบการณ์การท างานจนถงึปจัจุบนั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
     ชือ่สถานทีท่ างาน         ประเภทธุรกจิ         ต าแหน่ง        ตัง้แต่(เดอืน/ปี)  

        ถงึ (เดอืน/ปี) 
.................................... ...................................... ..................................... ........................................ 
.................................... ...................................... ..................................... ........................................ 
................................... ...................................... ..................................... ........................................ 
................................... ...................................... .................................... ........................................ 
 
10.  ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทา่น (การเป็นกรรมการหรอืทีป่รกึษาในบรษิทัอืน่ หรอืการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ไมว่่า   
       จะเป็นจ านวนเทา่ใดกต็าม) 

          ชือ่ธรุกจิ 
จ านวนหุน้ทีถ่อื  และ 
รอ้ยละของหุน้ทีอ่อก
และช าระแลว้ทัง้หมด 

          ต าแหน่ง 
     (ระบุอ านาจตาม 
   หนงัสอืรบัรอง-ถา้ม)ี 

     ตัง้แต่ (เดอืน/ปี)  
       ถงึ (เดอืน/ปี) 

 
..................................... 

 
.................................... 

 
........................................ 

 
....................................... 

..................................... .................................... ........................................ ....................................... 

..................................... .................................... ........................................ ....................................... 

..................................... .................................... ......................................... ....................................... 



11.  ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัคูส่มรสทา่น (การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่ หรอื การถอืหุน้ในบรษิทัอืน่เกนิกว่ารอ้ยละ 0.5 

ของหุน้ทีจ่ าหน่ายทัง้หมด) 

          ชือ่ธรุกจิ 
     จ านวนหุน้ทีถ่อื 
      คดิเป็นรอ้ยละ  

          ต าแหน่ง 
 

     ตัง้แต่ (เดอืน/ปี) 
        ถงึ(เดอืน/ปี) 

 
................................... 

 
..................................... 

 
........................................ 

 
....................................... 

.................................... ..................................... ........................................ ....................................... 

.................................. ..................................... ........................................ ....................................... 
 
12. ประวตัฟ้ิองรอ้งหรอืถูกฟ้องรอ้งด าเนินคด ี(เวน้แต่ความผดิลหโุทษ) 
       ศาล   สถานะ (โจทก/์ 

   จ าเลย/ผูร้อ้ง 
คด ี (แพง่/อาญา/     

ลม้ละลาย 
   ขอ้หาหรอืฐาน 
      ความผดิ 

   ทนุทรพัย ์   ผลคด ี

 
..................... 

 
............................. 

 
...................... 

 
............................. 

 
...................... 

 
............... 

..................... ............................. ...................... ............................. ...................... ............... 

..................... ............................. ...................... ............................. ...................... ............... 
 
13. การมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  
       (โปรดระบุลกัษณะของกจิกรรมดงักล่าวและผลตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ) 
 
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
  
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในรายละเอยีดขา้งตน้ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิทกุประการ 
 
 
     ลงชือ่   ..........................................................  ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เขา้ 
              (                                          ) ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
 
 

 



แบบเสนอค ำถำมทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งกำรใหต้อบในทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 

(มหำชน) ประจ ำปี 2562 ครัง้ที ่1/2563  

ค ำถำม 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


