ที่ AF 014/2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เรื่ อง

การให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การเลื อกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ล่วงหน้ า
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. หลักเกณฑ์การให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
2. แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
3. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ข.)
4. แบบแสดงข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการพิจารณาเลื อกตังเป็
้ นกรรมการ
(แบบ ค.)
บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเรี ยนว่าเพื่อ ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแ ล
กิจการที่ดี ใ นหมวดสิ ทธิ ข องผู้ ถือ หุ้น บริ ษั ทฯ จึงขอเชิญผู้ ถือ หุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อ บุ คคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ น้ ภายในเดือนเมษายน 2562 ตามวิ ธีการและเงื่อ นไขที่คณะกรรมการบริ ษั ท
ก าห น ด ต าม ราย ล ะ เอี ย ด ที่ ป ราก ฏ ดั ง สิ่ งที่ ส่ งม าด้ วย แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ บ น เว็ บ ไซต์ ขอ งบ ริ ษั ท ฯ ที่
www.airafactoring.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ ” ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

เลขานุการบริ ษัท / นักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0 2657 6222 ต่อ 241

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วยลาดับที่ 1
หลักเกณฑ์ การให้สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เห็นสมควร
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทสามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถอื หุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้
1.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
1.3 ถือ หุ้น บริ ษั ทอย่า งต่อ เนื่ อง นับ จากวัน ที่ ถื อ หุ้น จนถึง วัน ที่ เ สนอระเบี ยบวาระการประชุมหรื อ เสนอชื่ อ
กรรมการไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. ระยะเวลาในการเสนอฯ
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลอย่างเพียงพอ จึงขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น
เสนอฯ ได้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. วิธีการเสนอฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ า โดยกรอก
- แบบขอเสนอเรื่ องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น (แบบ ก.)
- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ข.)
- แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ค.)
พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามที่อยูด่ งั นี ้
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 20
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

4. การเสนอฯ
4.1 เรื่องที่จะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
กากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่กอ่ ให้ เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
(5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้
(6) เรื่ องที่ผ้ ถู อื หุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
(7) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1

4.2 คุณสมบัติ และลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังนี ้
(1) เป็ นบุคคลที่ไม่มีประวัติดา่ งพร้ อย
(2) มีคณ
ุ สมบัติถูกต้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
(3) มีความรู้ ความสามารถทีส่ าคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั
(4) มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความระมัดระวังด้ วยความซื่อสัตย์
(5) เป็ นผู้มวี ิสยั ทัศน์ สามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ ดี และตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
(6) เป็ นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี มีคณ
ุ ธรรม มีทกั ษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบคุ ลิกทีเ่ หมาะสม
(7) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท หลายแห่งในขณะเดียวกัน
5. ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1) ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น หลายรายรวมกัน และมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 1 เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกข้ อมูลในแบบ ก. ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และรวบรวมแบบ ก.
และหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
(2) ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า
1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือ หุ้นต้ อ งจัดทาเอกสารแบบ ก. 1 ฉบับ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้ อมลงลายมื อ ชื่อ ไว้ เป็ น
หลักฐานให้ ครบถ้ วน
(3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นราย
แรกต้ องกรอกข้ อมู ล ในแบบ ข. และแบบ ค. ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ นหลั ก ฐาน และ
ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไปกรอกเฉพาะข้ อมูลแบบ ข. ให้ ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายและ
รวบรวมแบบ ข. และ แบบ ค. และหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย
เป็ นชุดเดียวกัน
(4) ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อหุ้น รายเดีย วหรื อหลายรายมี คุณสมบัติครบถ้ ว นตามข้ อ 1 เสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเป็ น กรรมการ
มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบ ข. และ แบบ ค. 1 ฉบับ ต่อกรรมการ 1 คน พร้ อมลงลายมือชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานให้ ครบถ้ วน และแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย
ทังนี
้ ้ เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองเบื ้องต้ นก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
- เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บุคคลทีผ่ ่านความเห็นชอบ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในกรณี เรื่ อ งหรื อ บุค คลที่ ผ้ ู ถือ หุ้นเสนอ ไม่ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้
ผู้ถือหุ้นท่านนันรั
้ บทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วยลาดับที่ 2
แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริ ษัท, อื่นๆ/ นามสกุล):………………….…………. ………………………………………
ที่อยูป่ ั จจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่:………………..หมูบ่ ้ าน/อาคาร:……………………..หมูท่ ี่:…………ตรอก/ซอย:…………….…………...……
ถนน:…………….…..ตาบล/แขวง:………………………..อาเภอ/เขต:………………………………………………..
จังหวัด:………………รหัสไปรษณีย์:………………………โทรศัพท์:………………………………………………….
โทรสาร:…………...........อีเมล์:……………………………………………………………………………

2. จานวนหุ้น AF ที่ถือครอง:…………………………………หุ้น ณ วันที่..............................................................
3. เรื่องที่เสนอ :………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์ : [ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
รายละเอียด :…………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
[ ] มีเอกสารประกอบ
[ ] ไม่มีเอกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบขอเสนอเรื่ อง
4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจาก บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผู้รับฝากทรัพย์สิน หรื อ สาเนาใบถือหุ้นที่
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
[ ] ได้ แนบหลักฐานการถือหุ้น
[ ] ไม่ได้ แนบหลักฐานการถือหุ้น
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้ แก่ กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบ
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
[ ] ได้ แนบหลักฐานแสดงตน
[ ] ไม่ได้ แนบหลักฐานแสดงตน
5. คารั บรอง
ข้ า พเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูล และเอกสารหลักฐานที่แ นบเพิ่มเติ ม ถูกต้ อ งครบถ้ ว น และข้ าพเจ้ า ยิ นยอมให้
บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(
วันที่

)
.

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วยลาดับที่ 3
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ (แบบ ข.)
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริ ษัท, อื่นๆ/ นามสกุล):………………….…………………………………………………
ที่อยูป่ ั จจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่:………………..หมูบ่ ้ าน/อาคาร:……………………..หมูท่ ี่:…………ตรอก/ซอย:…………….………………
ถนน:…………….…..ตาบล/แขวง:………………………..อาเภอ/เขต:……………………………………………..
จังหวัด:………………รหัสไปรษณีย์:………………………โทรศัพท์:……………………………………………….
โทรสาร:…………...........อีเมล์:……………………………………………………………………………

2. จานวนหุ้น AF ที่ถือครอง:…………………………………หุ้น ณ วันที่...........................................................
3. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………..……………..
เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้ รับความยินยอม
และรับรองว่าข้ อความที่แจ้ งไว้ ใน “แบบข้ อมู ลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
(แบบ ค.)” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ
4. เอกสารหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อมขอเสนอชื่อบุคคล
หลักฐานการถือ หุ้น ได้ แก่ หนังสื อ รับรองจากบริ ษั ทหลัก ทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่ นจากบริ ษั ทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผู้รับฝากทรัพย์สิน หรื อ สาเนาใบถือหุ้นที่
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
[ ] ได้ แนบหลักฐานการถือหุ้น
[ ] ไม่ได้ แนบหลักฐานการถือหุ้น
หลักฐานแสดงตน ได้ แ ก่ กรณี ผ้ ู ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบัตรประจาตัว ประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ อง
แนบส าเนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติบุ คคล และส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ หนัง สื อ เดิ นทาง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
[ ] ได้ แนบหลักฐานแสดงตน
[ ] ไม่ได้ แนบหลักฐานแสดงตน
5. คารั บรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และข้ าพเจ้ ายินยอมให้
บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ
(

ผู้ถือหุ้น
)
วันที่

.

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วยลาดับที่ 4
แบบแสดงข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ (แบบ ค.)
1. ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(1) ชื่อ-สกุล (ไทย)
ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ ามี)
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)
ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ ามี)
(2) วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
(3) สัญชาติ
(4) สถานภาพทางครอบครัว [ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หย่า
[ ] อื่นๆ
คู่สมรส ชื่อ
ชื่อ-สกุล (เดิม)
(5) จานวนหุ้น AF ที่ถือครอง:
หุ้น ณ วันที่
คู่สมรสถือหุ้น จานวน :
หุ้น ณ วันที่
(6) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ :
ชื่อบุตร
อายุ ปี จานวนหุ้น AF ที่ถือ
ชือ่ บุตร
อายุ ปี จานวนหุ้น AF ที่ถือ
ชื่อบุตร
อายุ ปี จานวนหุ้น AF ที่ถือ
ชื่อบุตร
อายุ ปี จานวนหุ้น AF ที่ถือ
2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่ อได้
เลขที่
ถนน
จังหวัด
โทรสาร

หมู่บ้าน/อาคาร
ตาบล/แขวง
รหัสไปรณีย์
E-mail

ปี

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

หมู่ที่ ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์

3. ปั จจุบันดารงตาแหน่ ง
สถานที่ทางาน
4. ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปี ที่สาเร็จการศึกษา

5. ประวัติการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นกรรมการบริ ษัท
ชื่อหลักสูตร

ผู้จดั หลักสูตร

ปี ที่เข้ าร่วม

6. ประวัติการทางาน : 5 ปี ย้ อนหลังจนถึงปั จจุบัน
ปี

ตาแหน่ง

บริษัท / หน่วยงาน

ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว / นามสกุล)
.
ตกลงให้ เสนอชื่อและข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด
(มหาชน) และข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบข้ อมูลข้ างต้ นนี ้ถูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้
เป็ นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ บริษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยข้ อมูลหรือเอกสารหลักฐานประกอบ
ดังกล่าวได้

ลงชื่อ
(

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
)

วันที่
รายการเอกสารที่ย่ นื ประกอบการพิจารณา
[ ] สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (รับรองสาเนาถูกต้ อง)
[ ] สาเนาทะเบียนบ้ าน (รับรองสาเนาถูกต้ อง)
[ ] สาเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษา (รับรองสาเนาถูกต้ อง)
[ ] รูปถ่ายหน้ าตรง (ขนาด 1 นิ ้ว หรือ 2 นิ ้ว)
[ ] เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ ามี)

