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แบบเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ส่วนที ่1  
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...………………นามสกลุ……………………………………………  
ที่อยู…่……….…………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท างาน……………………………….……หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ……………………....  
อีเมล ์........………………………………………………………….……………………………….............. …….…  
จ านวนหุน้ท่ีถือ………………………………หุน้    
 
ส่วนที ่2  
 กรุณาระบรุายละเอียดและเหตผุลประกอบในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
 
ทัง้นี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในแบบฟอรม์ หลกัฐานการถือครองหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่เติมถกูตอ้งทกุประการ และ
เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือก ากบัไว ้ดงันี ้ 
 
 

ลงช่ือ...............................................…………. ผูถื้อหุน้  
  (…………………………………….…………….)  
วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ..……......  
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หมายเหต ุ 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือครองหุน้ อาทิ หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐานจากบรษัิท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็น
ชาวตา่งชาติ) และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มทัง้
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเพื่อเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอก

ขอ้มลูในแบบเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้น และส าหรบัผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป ให้

กรอกขอ้มูลเฉพาะสว่นที่ 1 ของแบบเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุก

ราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และหลกัฐานการถือครองหุน้พรอ้มเอกสาร

ประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุราย และเอกสารประกอบการพิจาณา โดยรวมเป็นชดุเดียวกนั 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายราย เสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้ง

กรอกแบบเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และแบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารง

ต าแหนง่กรรมการ 1 ชดุ ต่อการเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน พรอ้มลงลายช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้งใหค้รบถว้น 

6. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการเปลี่ยนค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแนบหลกัฐานการเปลีย่นดงักลา่วและรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  

7. แนบเอกสารอื่นๆ (ถา้มี) และรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้  
8. เอกสารตน้ฉบบัตอ้งสง่มาใหถ้ึงบรษัิท ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
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แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

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

ที่อยู ่...............……….……………………………………………………..…….…………………..………………….  
สญัชาต…ิ………………………………  วนั / เดือน / ปี เกิด………………………………อาย…ุ…………………...ปี  
หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท างาน………………...…….……  หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ…………..………………....  
อีเมล ์(ถา้ม)ี ……………………………………………………………………………..............……………………..  
คณุวฒุิทางการศกึษา 

ปีที่ส  าเรจ็ ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา สาขาวชิา 

    

    

    

ประวตัิการท างานภายใน 5 ปี 

ตัง้แตปี่ ถึงปี บรษัิท / ประเภทธุรกิจ ต าแหนง่ 

    

    

    

    

การผา่นการอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

ปี หลกัสตูร 
  
  

จ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือในบรษัิทฯ ณ วนัท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ณ วนัที่………………………..............………… 

หลกัทรพัยท์ี่ถือโดย จ านวนหลกัทรพัย ์(หุน้) 
1. ตนเอง  
2. คูส่มรส  
3. บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  
4. บคุคลอื่น ตามมาตรา 258 (โปรดระบ)ุ  
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ประวตัิการถกูด าเนินคดีในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวกบัตลาด
ทนุ ในระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงั (ระบปีุ พ.ศ. ทีเ่กิดเหต ุขอ้กล่ำวหำ และผลกำรด ำเนนิคด/ีผลกำรพจิำรณำของศำล)  
………….………………………………………………………………………………………….………………………………… 

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

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

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

ในกรณีที่มีส่วนไดเ้สียทัง้ทางตรงและทางออ้มกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวขอ้ง (โปรดระบุลกัษณะของ

กิจกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มระบมูุลค่ำของรำยกำร) 

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

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

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

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

ในกรณีที่มีการถือหุน้ เป็นกรรมการ หรอืเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั หรือ

เป็นคูแ่ขง่กบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดระบชุื่อหำ้งหุน้สว่น / ชือ่บรษิัท จ ำนวนหุน้ทีถ่อื คดิเป็นรอ้ย

ละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด ำเนินกำร หรือลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพรอ้มระบุมูลค่ำของ

รำยกำร) 

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลใดๆ ที่ปรากฏในแบบขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการขา้งตน้ และ

เอกสารประกอบเป็นจรงิ และถกูตอ้งทกุประการ 

ลงช่ือ...............................................…………. ผูถื้อหุน้  
 (……………………………….…………….)  

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

เอกสารประกอบแบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ และรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
2. ส าเนาการศกึษา / การเขา้รบัการอบรม ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  


