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                                                                    และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

                                                                    บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

วัตถุประสงค์ 

บริษทั พรีเมียร์ควอลิต้ีสตาร์ช จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั" )ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น

ทุกรายดว้ยความเสมอภาค และเท่าเทียมกนั อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเก่ียวกบัการ

ดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสและก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพื่อ

บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัไดเ้ป็นการ

ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างแทจ้ริง และช่วยให้บริษัทสามารถคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

1. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัโดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั 

1.2 มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

1.3 ตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ 

2. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

2.1.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี 

ก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือการก ากบัดูแล 

กิจการท่ีดีของบริษทั เวน้แต่เป็นการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั 

2.1.2 เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
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2.1.3 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั และเร่ืองท่ีมิใช่อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุม

ใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.1.4 เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 

2.1.5 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้

2.1.6 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาและไดรั้บมติสนบัสนุน 

ตว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ือง 

นั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

2.1.7 เร่ืองท่ีผูหุ้น้ให้ขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน ไม่ครบถว้น มีขอ้ความคลุมเครือ ไม่ถูกตอ้ง และไม่สามารถ 

ติดต่อผูเ้สนอใหแ้กใ้ขได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.1.8 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 1 

2.2 ขั้นตอนการพจิารณา 

2.2.1 ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใชแ้บบ 

การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน้ี์ พร้อมทั้ง 

เอกสารหลกัฐานการถือหุ้นเพื่อรับรองคุณสมบติัผูถื้อหุ้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจาก 

บริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝาก 

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยอาจแจง้อยา่งไม่เป็นทางการมาทาง โทรสาร หมายเลข (042) 643-819 

หรือ Email Address: comsec@pqstarch.com ก่อน และส่งตน้ฉบบัตวัจริงมายงับริษทั ภายในวนัท่ี 

31 มกราคม 2566 

ท่ี : เลขานุการบริษทั (นางสาวยพุาพรรณ  ปานเคลือบทอง) 

บริษทั พรีเมียร์ควอลิต้ีสตาร์ช จ ากดั (มหาชน) 

185 หมู่ 14 ต าบลค าป่าหลาย   อ าเภอเมืองมุกดาหาร   จงัหวดัมุกดาหาร  49000  

2.2.2 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบ 

วาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น 

ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีใหค้รบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และให้ 

mailto:comsec@pqstarch.com
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ผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้1 และ ขอ้ 2 ของแบบ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้

รวบรวมแบบและหลกัฐานการถือหุน้พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนั 

2.2.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น 

ระเบียบวาระมากกวา่ 1 เร่ือง ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 1 แบบ ต่อ 1 เร่ือง พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

2.2.4 เลขานุการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หากเร่ืองท่ีผู ้

ถือหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น เลขานุกรบริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการแกไ้ข 

และจดัส่งใหถึ้งเลขานุการบริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2566 

2.2.5 คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

ท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 2.1.1 - 2.1.8 เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณา 

เป็นอยา่งอ่ืน เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ 

เชิญประชุมผูถื้อหุน้ ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะแจง้ให้ 

ผูถื้อหุน้ทราบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั 

3. การเสนอช่ือกรรมการ 

3.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

3.1.1 มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งตอ้ง 

ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมี 

มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบาย

การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

3.1.2 ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี 

เวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

3.1.3 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนใด แต่ทั้งน้ีในการเป็นกรรมการดงักล่าวตอ้ง 

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั 

3.1.4 ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั 
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3.2 ขั้นตอนการพจิารณา 

3.2.1 ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั โดยใชแ้บบขอเสนอ 

ช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และแบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ ในส่วนทา้ย 

หลกัเกณฑน้ี์เพื่อประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานการถือหุน้เพื่อรับรอง 

คุณสมบติัผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืน 

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

โดยอาจแจง้อยา่งไม่เป็นทางการมาทาง โทรสาร หมายเลข (042) 643-819 หรือ Email Address: 

comsec@pqstarch.com ก่อน และส่งตนัฉบบัตวัจริงมายงับริษทั ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2566  

ท่ี : เลขานุการบริษทั (นางสาวยพุาพรรณ  ปานเคลือบทอง) 

บริษทั พรีเมียร์ควอลิต้ีสตาร์ช จ ากดั (มหาชน) 

185 หมู่ 14 ต าบลค าป่าหลาย   อ าเภอเมืองมุกดาหาร   จงัหวดัมุกดาหาร  49000  

3.2.2 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ 

พิจารณาเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

ใหค้รบถว้นพร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะใน 

ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ของแบบ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวมแบบและหลกัฐานการถือหุน้ 

พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั 

3.2.3 ในกรณีท่ีถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้อ 1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ 

พิจารณาเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าแบบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ1 แบบต่อ

กรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

3.2.4 เลขานุการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน หากขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้ใหไ้ม่ครบถว้นเลขานุการบริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ โดยผูถื้อหุ้น 

จะตอ้งด าเนินการแกไ้ข และจดัส่งใหถึ้งเลขานุการบริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2566 

3.2.5 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการ 

เสนอช่ือ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อ 

mailto:comsec@pqstarch.com
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3.2.6 บุคคลผูผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะถูกบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุม 

ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะช้ีแจงเหตุผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั 
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แบบการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว):………………………………………………………………………………… 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทั พรีเมียร์ควอลิต้ีสตาร์ช จ ากดั (มหาชน) จ านวน………………………………หุน้ 

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได…้…………………………………………………………………………………………

เลขท่ี………………………………………………หมู่บา้น/อาคาร……………………………………………… 

หมู่ท่ี……………………………………………….ตรอก/ซอย………………………………………………… 

ถนน………………………………………………..ต าบล/แขวง………………………………………………… 

อ าเภอ/เขต…………………………………………..จงัหวดั…………………………………………………….. 

รหสัไปรษณีย…์…………………………………….ประเทศ…………………………………………………… 

โทรศพัท…์………………………………………….โทรสาร…………………………………………………… 

E-mail……………………………………………….. 

ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

2 มีความประสงคข์อเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2566 

เร่ืองท่ีเสนอ:……………………………………………………………………………………………………… 

3. โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 

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

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

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

เอกสารประกอบเพิ่มติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน………...……………………แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติมถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผย

ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวไดแ้ละเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัดงัน้ี 

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

                                                                     (……………………………………………………………) 

                                                             วนัท่ี……………………………………………………………… 

หมายเหต ุ 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือ หลกัฐานอ่ืน

จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

     (1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว    

ต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

     (2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประชาชนหรือ

หนงัสือ เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอน้ีพร้อม ลง

นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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แบบการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว): .............................................................................................................................. 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทั พรีเมียร์ควอลิต้ีสตาร์ช จ ากดั (มหาชน) จ านวน ............................................... หุน้ 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั/ท่ีติดต่อได.้......................................................................................................................................... 

เลขท่ี ..................................................................... หมู่บา้น/อาคาร ........................................................................  

หมู่ท่ี ...................................................................... ตรอก/ซอย ..............................................................................  

ถนน ...................................................................... ต าบล/แขวง .............................................................................  

อ าภอ/เขต................................................................จงัหวดั ....................................................................................  

รหสัไปรษณีย.์.........................................................ประเทศ .................................................................................. 

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

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

ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ(นาย/นาง/นางสาว) .................................................... เป็นกรรมการบริษทั 

ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และมีหลกัฐานการใหค้วามยนิยอม 

ของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัไดแ้ก่วุฒิการศึกษาและประวติั 

การท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้จ านวน..................... แผน่   

ขา้พเจา้ขอรับรองขอ้ความใน “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั” น้ีหลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐาน

การใหค้วามยนิยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือ

เป็นส าคญั ดงัน้ี     
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ลงช่ือ……………………………………………………………(ผูถื้อหุน้) 

                                                                     (……………………………………………………………) 

                                                             วนัท่ี……………………………………………………………… 

3. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………… บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ยนิยอมใหเ้สนอช่ือของขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี2566 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ มีคุณสมบติั 

ครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทั โดยรายละเอียดในแบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการ 

เสนอช่ือเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบท่ียืน่มาครบถว้นและเป็นความจริงทุกประการประการ และ

เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือเป็นส าคญั ดงัน้ี     

ลงช่ือ……………………………………………บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

                                                                 (………………………………………………) 

                                                            วนัท่ี……………………………………………… 

หมายเหต ุ 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจาก 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

    (1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 

ต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

   (2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือ 

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอ้เสนอน้ีพร้อม ลงนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็นกรรมการ 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

  ช่ือและนามสกุล (ภาษาไทย)  

  (นาย/นาง/นางสาว): .......................................................................................................................................                                                                            

   ช่ือและนามสกุล(ภาษาองักฤษ) 

  (Mr./Mrs. /Miss): .................................................................................................................................................  

2. สัญชาติ : ……………………………………………………………………………………………………….                                      

    [   ] บตัรประจ าตวัประชาชน 

    [   ] หนงัสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน)                             

    เลขท่ีบตัร............................................................วนัท่ีหมดอาย.ุ..........................................................................  

3. วนั/เดือน/ปีเกิด: ....................................................................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั/ท่ีติดต่อได ้ 

     ท่ีอยูปั่จจุบนั/ท่ีติดต่อได.้.....................................................................................................................................           

     เลขท่ี....................................................................... หมู่บา้น/อาคาร ….............................................................. 

     หมู่ท่ี ...................................................................... ตรอก/ซอย ......................................................................... 

     ถนน ...................................................................... ต าบล/แขวง ........................................................................  

     อ าเภอ/เขต .............................................................. จงัหวดั .............................................................................. 

     รหสัไปรษณีย.์......................................................... ประเทศ ............................................................................ 

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

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

     ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)       

     ............................................................................................................................................................................ 
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 5. ประวติัการศึกษา 

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา 
    

    

    

    

 

6. การผา่นการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

                              ช่ือหลกัสูตร                                                                ปีท่ีเขา้รับการฝึกอบรม  

 [    ] Director Certification Program (DCP)                            ............................................................................... 

 [    ] Director Accreditation Program (DAP)                           ...............................................................................  

 [    ] Audit Committee Program (ACP)                                   ..............................................................................  

 [    ] The Role of Chairman (RCM)                                         ...............................................................................  

 [    ] Financial Statements for Directors (FSD)                       ............................................................................... 

 [    ] อ่ืนๆระบุ                                                                           .............................................................................. 

 

7. ประวติัการท างาน     

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) บริษทั ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
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8. การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ 

บริษทั ต าแหน่ง สัดส่วนการถือหุน้ 
   
   
   
   

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 


