
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 และ  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 
 

 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

ดงันัน้ ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่บริษัท  เพ่ือ
พิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2561 ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด ดงันี ้

1. เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
2. เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 

 
หลักเกณฑ์ 
1. คณุสมบติัของผูถื้อหุน้ทีจ่ะมีสิทธิในการเสนอ 

ต้องถือหุ้นไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทโดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย
รวมกนัก็ได้ และเป็นกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองนบัจำกวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวำระกำรประชุมเป็นเวลำไม่
น้อยกวำ่ 12 เดือน  

 
2. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
โดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2561” พร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้อง
อย่ำงครบถ้วนและสมบรูณ์ โดยส่งมำตำมช่องทำงกำรเปิดรับ ตำมข้อ 4  

 
3. การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2561” พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้อง และขอให้ผู้ ท่ีได้รับกำรเสนอช่ือกรอก “แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับกำร
เสนอช่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2561” พร้อมเอกสำรหลักฐำนท่ี
เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วนและสมบรูณ์ โดยส่งมำตำมช่องทำงกำรเปิดรับ ตำมข้อ 4 

 
4. ช่องทางการเปิดรับ ดงันี ้

4.1 ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) ท่ี company_secretary@pl.co.th  
4.2 จดหมำยลงทะเบียน ตำมที่อยู่ดงันี ้ 

เลขำนกุำรบริษัท 
ฝ่ำยเลขำธิกำรและบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
บริษัท ภทัรลิสซิง่ จ ำกดั (มหำชน)  
252/6 ชัน้ 29 อำคำรเมืองไทยภทัรคอมเพล็กซ์ 1  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 

  

mailto:company_secretary@pl.co.th


 
5. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทีต่อ้งแนบ 

5.1  หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 
 หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
5.2 หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ตำ่งประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล ต้องแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิตบิคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมท่ีได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อม
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

 
6. เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัขอสงวนสิทธิทีจ่ะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปนี้  เป็นวาระการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ 
6.1. เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมลูเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมำไม่

ทนัภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
6.2. เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  และข้อเท็จจริงท่ีกล่ำวอ้ำงโดยผู้ ถือหุ้นนัน้มิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยั

เก่ียวกบัควำมไม่ปกตขิองเร่ืองดงักล่ำว 
6.3. เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมท่ีประสงค์ 
6.4. เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแล้วในรอบ  12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และเร่ืองดงักล่ำวได้รับมติ

สนบัสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำร
น ำเสนอครัง้ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกข้อเทจ็จริงในขณะที่น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

6.5. เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลบริษัท
หรือไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

6.6. เร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 
 

7. การพิจารณา 
7.1 กำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้น หำก

ข้อมูลครบถ้วน เลขำนกุำรบริษัทจะรวบรวมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ เพ่ือพิจำรณำ
กลั่นกรอง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้เป็นผู้พิจำรณำตำมขัน้ตอน โดยเร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจเุป็นวำระกำรประชมุในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2561 ตอ่ไป  

7.2 กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น เลขำนุกำรบริษัทจะ
พิจำรณำรำยช่ือบคุคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมลูเพียงพอ เพ่ือ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ เพ่ือพิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบตัิและประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้เป็นผู้พิจำรณำตำมขัน้ตอน โดยบริษัทจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ทรำบภำยในเดือนกมุภำพนัธ์ 2561 ตอ่ไป  



แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 
 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ช่ือ (นำย, นำง, นำงสำว, บริษัท, อ่ืนๆ / นำมสกลุ) :  
ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีตดิตอ่ได้: 
เลขท่ี   หมู่บ้ำน / อำคำร  

หมู่ท่ี  ตรอก / ซอย  
ถนน   ต ำบล / แขวง   
อ ำเภอ / เขต  จงัหวดั   

รหสัไปรษณีย์  ประเทศ  
โทรศพัท์ / โทรสำร  โทรสำร  
E-mail    

 
2.   จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง  ณ วนัท่ี  
 
3.   เร่ืองที่เสนอ  
วตัถปุระสงค์  เพ่ือพิจำรณำ  เพ่ือทรำบ 
รำยละเอียด   

 

 
 

  มีเอกสำรประกอบ  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
 
4.   เอกสำรหลกัฐำนของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
4.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 

 หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

4.2 หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่ 
 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำว

ตำ่งประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล ต้องแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิตบิคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำ

หนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี  ้พร้อม
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

 

5.   ค ำรับรอง 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อมลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเตมิ ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้เปิดเผยบริษัทข้อมลูหรือ

เอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได้ 
ลงช่ือ  ผู้ ถือหุ้น 

(  ) 
วนัท่ี    



 
แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 

 
1. ข้อมลูทัว่ไป 
ช่ือ (นำย, นำง, นำงสำว, บริษัท, อ่ืนๆ / นำมสกลุ) :  
อยู่ปัจจบุนั / ท่ีตดิตอ่ได้: 
เลขท่ี   หมู่บ้ำน / อำคำร  

หมู่ท่ี  ตรอก / ซอย  
ถนน   ต ำบล / แขวง   
อ ำเภอ / เขต  จงัหวดั   

รหสัไปรษณีย์  ประเทศ  
โทรศพัท์ / โทรสำร  โทรสำร  

E-mail    
 
2.   จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง  ณ วนัท่ี  
 
3.   รำยช่ือบคุคลที่ประสงค์จะเสนอช่ือเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  
 
 
กรุณำแนบ “แบบข้อมลูบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญั
ประจ ำปี 2561” 
  มีเอกสำรประกอบ  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
 
4.   เอกสำรหลกัฐำนของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
4.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 

 หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

4.2 หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่ 
 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำว

ตำ่งประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล ต้องแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิตบิคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำ

หนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อม
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

 
5.   ค ำรับรอง 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อมลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเตมิ ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้เปิดเผยบริษัทข้อมลูหรือ
เอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได้ 

ลงช่ือ  ผู้ ถือหุ้น 
(  ) 

วนัท่ี    



 
แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 

 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือ 
1.1 ช่ือ / นำมสกลุ (ภำษำไทย)  

ค ำน ำหน้ำช่ือ    ช่ือ    นำมสกลุ      
ช่ือ / นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ) 
ค ำน ำหน้ำช่ือ   ช่ือ    นำมสกลุ      
ช่ือ / นำมสกลุเดมิ (ถ้ำมี) (ภำษำไทย)   
ค ำน ำหน้ำช่ือ   ช่ือ  นำมสกลุ   วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ   
ค ำน ำหน้ำช่ือ   ช่ือ  นำมสกลุ   วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ   
ช่ือ / นำมสกลุเดมิ (ถ้ำมี) (ภำษำองักฤษ)  
ค ำน ำหน้ำช่ือ   ช่ือ  นำมสกลุ   วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ   
ค ำน ำหน้ำช่ือ   ช่ือ  นำมสกลุ   วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ   
(ให้ระบขุ้อมลูกำรเปล่ียนช่ือ / นำมสกลุ ส ำหรับทกุครัง้ที่มีกำรเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล ตัง้แต่บรรลุนิติภำวะ และโปรดแนบ

เอกสำรแสดงกำรเปล่ียนช่ือ / นำมสกลุ ดงักล่ำว) 
1.2 สญัชำติ              
1.3 วนั / เดือน / ปี เกิด      อำยุ     ปี 
1.4 สถำนภำพกำรสมรส    โสด  สมรส  หย่ำร้ำง 
1.5 คูส่มรสช่ือ    (ช่ือสกลุเดมิ      ) 
1.6 รำยละเอียดเก่ียวกบับุตร   ชำย  จ ำนวน   คน  หญิง จ ำนวน   คน 

ชื่อบตุร  วนั/เดือน/ปี เกิด  อำย ุ(ปี)  สถำนที่ท ำงำน/ศกึษำ 

       
       

       
       

2. ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีตดิตอ่ได้  
เลขท่ี      หมู่บ้ำน / อำคำร        
หมู่ท่ี      ตรอก / ซอย        
ถนน     ต ำบล / แขวง        
อ ำเภอ / เขต      จงัหวดั         
รหสัไปรษณีย์      ประเทศ         
โทรศพัท์      โทรสำร         
E-mail             
ท่ีอยู่ในต่ำงประเทศ:  (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชำตไิทยให้ระบท่ีุอยู่ท่ีติดตอ่ได้ในตำ่งประเทศด้วย)   

             
  



3. วฒุกิำรศกึษำ 
ชื่อสถำบนักำรศกึษำ  ชื่อคณุวฒิุ และสำขำวิชำเอก  ปีที่ส ำเร็จ 

     
     
     

     
 

4. กำรผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
ชื่อหลกัสตูร      ปีที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

  Director Certification Program (DCP)       
  Director Accreditation Program (DAP)      
  Audit Committee Program (ACP)       
  The Role of Chairman (RCM)       
  Finance for Non-Finance Director (FN)      
  อ่ืนๆ ระบ ุ         
  อ่ืนๆ ระบ ุ         

 

5 . ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
ชื่อสถำนที่ท ำงำน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ  ต ำแหน่ง  ตัง้แต ่พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

       
       

       
       
       

       
6. กำรถือหุ้น กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / หุ้นส่วน หรือเป็นผู้ มีอ ำนำจในกำรจดักำรและควบคมุในบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ห้ำง

หุ้นส่วนสำมญั และนิตบิุคคลอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
6.1 บริษัทท่ีตนเองเก่ียวข้อง  

ชื่อสถำนที่ท ำงำน / 
บริษัท 

 ประเภทธุรกิจ  ต ำแหน่ง  ตัง้แต ่พ.ศ. ถึง พ.ศ. 
 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ 

         
         
         

         
         

6.2 บริษัทท่ีคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะท่ีเก่ียวข้อง 
ชื่อสถำนที่ท ำงำน 

/ บริษัท 
 ประเภทธุรกิจ  ต ำแหน่ง  ตัง้แต ่พ.ศ. ถึง พ.ศ.  ควำมเก่ียวข้อง  ร้อยละของหุ้นที่ถือ 

           
           
           



 
7. กำรถือหุ้นในบริษัท ภทัรลิสซิง่ จ ำกดั (มหำชน) (นบัรวมการถือหุน้โดยคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ) 

 ไม่มี   มี จ ำนวน     หุ้น 
ช่ือคูส่มรส        ถือหุ้นจ ำนวน     หุ้น 
ช่ือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ 
1.           อำย ุ  ปี 

ถือหุ้นจ ำนวน       หุ้น 
2.          อำย ุ  ปี 

ถือหุ้นจ ำนวน       หุ้น 
3.          อำย ุ  ปี 

ถือหุ้นจ ำนวน       หุ้น 
 

8. ลกัษณะต้องห้ำม  
8.1   เป็นบุคคลท่ีถูกศำลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้

ควำมสำมำรถ 
 ใช่  ไม่ใช่ 

8.2   เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรำยช่ือบุคคลท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่ำไม่สมควร
เป็นผู้บริหำรตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ใช่  ไม่ใช่ 

8.3   อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีอำญำโดยหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย ใน
ควำมผิดเก่ียวกบักำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ หรือกำรบริหำรงำนท่ีมีลกัษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

 ใช่  ไม่ใช่ 

8.4  อยู่ระหวำ่งระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมค ำสัง่ขององค์กรท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ห้ำม
มิให้เป็นผู้บริหำรของบริษัท  

 ใช่  ไม่ใช่ 

8.5   เคยต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมข้อ 8.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับ
เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมข้อ 8.3 

 ใช่  ไม่ใช่ 

 
9. เอกสำรหลกัฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ)  
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หลกัฐำนกำรศกึษำ กำรฝึกอบรม 
 หลกัฐำนกำรถือหุ้น 
 หนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกสถำนท่ีท ำงำนล่ำสดุ  

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ ข้อควำมในแบบข้อมลูบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุม

สำมญัผู้ ถือหุ้น ฉบบันีถ้กูต้องครบถ้วน และเอกสำรท่ีย่ืนมำเป็นควำมจริงทกุประกำร และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลู และ/หรือ
เอกสำรประกอบดงักล่ำวได้  

 
ลงช่ือ      บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
       (         ) 
      วนัท่ี             


