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แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ส่วนที่ 1  
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...………………นามสกลุ……………………………………………  
ที่อยู…่……….…………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
หมายเลขโทรศพัท์ที่บ้าน/ที่ท างาน……………………………….……หมายเลขโทรศพัท์มือถือ……………………....  
อีเมล์ ........………………………………………………………….……………………………….............. …….…  
จ านวนหุ้นท่ีถือ………………………………หุ้น    
 
ส่วนที่ 2  
 กรุณาระบรุายละเอียดและเหตผุลประกอบในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
 
ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบฟอร์ม หลกัฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิม่เติมถกูต้องทกุประการ และ
เพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือก ากบัไว้ ดงันี ้ 
 
 

ลงช่ือ...............................................…………. ผู้ ถือหุ้น  
  (…………………………………….…………….)  
วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ..……......  
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หมายเหต ุ 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานจากบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็น
ชาวตา่งชาติ) และรับรองส าเนาถกูต้อง  

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมทัง้
รับรองส าเนาถกูต้อง  

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพื่อเสนอบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอก

ข้อมลูในแบบเสนอบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วน และส าหรับผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้

กรอกข้อมูลเฉพาะสว่นที่ 1 ของแบบเสนอบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุก

ราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และหลกัฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสาร

ประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุราย และเอกสารประกอบการพิจาณา โดยรวมเป็นชดุเดียวกนั 

5. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้อง

กรอกแบบเสนอบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และแบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการ 1 ชดุ ต่อการเสนอบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายช่ือรับรองส าเนา

ถกูต้องให้ครบถ้วน 

6. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการเปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบหลกัฐานการเปลีย่นดงักลา่วและรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  

7. แนบเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) และรับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า  
8. เอกสารต้นฉบบัต้องสง่มาให้ถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  
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แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………นามสกลุ……………………………………………...  

ที่อยู ่...............……….……………………………………………………..…….…………………..………………….  
สญัชาต…ิ………………………………  วนั / เดือน / ปี เกิด………………………………อาย…ุ…………………...ปี  
หมายเลขโทรศพัท์ที่บ้าน/ที่ท างาน………………...…….……  หมายเลขโทรศพัท์มือถือ…………..………………....  
อีเมล์ (ถ้าม)ี ……………………………………………………………………………..............……………………..  
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ปีที่ส าเร็จ ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา สาขาวชิา 

    

    

    

ประวตัิการท างานภายใน 5 ปี 

ตัง้แตปี่ ถึงปี บริษัท / ประเภทธุรกิจ ต าแหนง่ 

    

    

    

    

การผา่นการอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง) 

ปี หลกัสตูร 
  
  

จ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือในบริษัทฯ ณ วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ ณ วนัที่………………………..............………… 

หลกัทรัพย์ที่ถือโดย จ านวนหลกัทรัพย์ (หุ้น) 
1. ตนเอง  
2. คูส่มรส  
3. บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  
4. บคุคลอื่น ตามมาตรา 258 (โปรดระบ)ุ  
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ประวตัิการถกูด าเนินคดีในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัตลาด
ทนุ ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลงั (ระบปีุ พ.ศ. ทีเ่กิดเหต ุข้อกล่ำวหำ และผลกำรด ำเนินคดี/ผลกำรพิจำรณำของศำล)  
………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

ในกรณีที่มีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง (โปรดระบุลกัษณะของ

กิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมระบมูุลค่ำของรำยกำร) 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

ในกรณีที่มีการถือหุ้น เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้มีสว่นได้เสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั หรือ

เป็นคูแ่ขง่กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (โปรดระบชืุ่อหำ้งหุน้ส่วน / ชื่อบริษัท จ ำนวนหุน้ทีถื่อ คิดเป็นร้อย

ละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด ำเนินกำร หรือลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่ำของ

รำยกำร) 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการข้างต้น และ

เอกสารประกอบเป็นจริง และถกูต้องทกุประการ 

ลงช่ือ...............................................…………. ผู้ ถือหุ้น  
 (……………………………….…………….)  

วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ..……......  
หมายเหต ุ

เอกสารประกอบแบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และรับรองส าเนา

ถกูต้อง 
2. ส าเนาการศกึษา / การเข้ารับการอบรม ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  


