
 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 และ  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 
 

 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

ดังน้ัน ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่บริษัท  เพื่อ
พิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2562 ตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด ดังนี ้

1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 
หลักเกณฑ์ 
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอ 

ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทโดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย
รวมกันก็ได้ และเป็นกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองนับจำกวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 12 เดือน  

 
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ี สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2562” พร้อมเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง
อย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งมำตำมช่องทำงกำรเปิดรับ ตำมข้อ 4  

 
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ี สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2562” พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับกำร
เสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2562” พร้อมเอกสำรหลักฐำนท่ี
เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งมำตำมช่องทำงกำรเปิดรับ ตำมข้อ 4 

 
4. ช่องทางการเปิดรับ ดังนี้ 

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

เลขำนุกำรบริษัท 
ฝ่ำยเลขำธิกำรและบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน)  
252/6 ชั้น 29 อำคำรเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 

  

mailto:company_secretary@pl.co.th


 

 

 
5. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแนบ 

5.1  หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 
 หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5.2 หลักฐำนแสดงตน ได้แก่ 

 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมท่ีได้ลงชื่อในแบบขอเสนอน้ี พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
6. เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปน้ี  เป็นวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น 
6.1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมำไม่

ทันภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
6.2. เรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  และข้อเท็จจริงท่ีกล่ำวอ้ำงโดยผู้ถือหุ้นน้ันมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัย

เกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว 
6.3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมท่ีประสงค์ 
6.4. เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้วในรอบ  12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และเรื่องดังกล่ำวได้รับมติ

สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำร
น ำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกข้อเท็จจริงในขณะที่น ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

6.5. เรื่องท่ีขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลบริษัท
หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

6.6. เรื่องที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 
 

7. การพิจารณา 
7.1 กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้น หำก

ข้อมูลครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ เพื่อพิจำรณำ
กลั่นกรอง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้เป็นผู้พิจำรณำตำมขั้นตอน โดยเรื่องท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2562 ต่อไป  

7.2 กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เลขำนุกำรบริษัทจะ
พิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ เพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้เป็นผู้พิจำรณำตำมขั้นตอน โดยบริษัทจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ทรำบภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ต่อไป  



 

 

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ (นำย, นำง, นำงสำว, บริษัท, อืน่ๆ / นำมสกุล) :  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ท่ีติดต่อได้: 
เลขท่ี   หมู่บ้ำน / อำคำร  

หมู่ที่  ตรอก / ซอย  
ถนน   ต ำบล / แขวง   
อ ำเภอ / เขต  จังหวัด   

รหัสไปรษณีย์  ประเทศ  
โทรศัพท์ / โทรสำร  โทรสำร  
E-mail    

 
2.   จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง  ณ วันท่ี  
 
3.   เรื่องที่เสนอ  
วัตถุประสงค์  เพื่อพิจำรณำ  เพื่อทรำบ 
รำยละเอียด   

 

 
 

  มีเอกสำรประกอบ  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
 
4.   เอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง 
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 

 หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

4.2 หลักฐำนแสดงตน ได้แก่ 
 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณเีป็นชำว

ต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำ

หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอน้ี พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

5.   ค ำรับรอง 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้เปิดเผยบริษัทข้อมูลหรือ

เอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวได้ 
ลงชื่อ  ผู้ถือหุ้น 

(  ) 
วันท่ี    



 

 

 
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ (นำย, นำง, นำงสำว, บริษัท, อืน่ๆ / นำมสกุล) :  
อยู่ปัจจุบัน / ท่ีติดต่อได้: 
เลขท่ี   หมู่บ้ำน / อำคำร  

หมู่ที่  ตรอก / ซอย  
ถนน   ต ำบล / แขวง   
อ ำเภอ / เขต  จังหวัด   

รหัสไปรษณีย์  ประเทศ  
โทรศัพท์ / โทรสำร  โทรสำร  

E-mail    
 
2.   จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง  ณ วันท่ี  
 
3.   รำยช่ือบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  
 
 
กรุณำแนบ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2562” 
  มีเอกสำรประกอบ  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
 
4.   เอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง 
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 

 หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

4.2 หลักฐำนแสดงตน ได้แก่ 
 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณเีป็นชำว

ต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำ

หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอน้ี พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

5.   ค ำรับรอง 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้เปิดเผยบริษัทข้อมูลหรือ

เอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวได้ 
ลงชื่อ  ผู้ถือหุ้น 

(  ) 
วันท่ี    



 

 

 
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 

 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
1.1 ชื่อ / นำมสกุล (ภำษำไทย)  

ค ำน ำหน้ำชื่อ    ชื่อ    นำมสกุล      
ชื่อ / นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) 
ค ำน ำหน้ำชื่อ   ชื่อ    นำมสกุล      
ชื่อ / นำมสกุลเดิม (ถ้ำมี) (ภำษำไทย)   
ค ำน ำหน้ำชื่อ   ชื่อ  นำมสกุล   วันท่ีเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล   
ค ำน ำหน้ำชื่อ   ชื่อ  นำมสกุล   วันท่ีเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล   
ชื่อ / นำมสกุลเดิม (ถ้ำมี) (ภำษำอังกฤษ)  
ค ำน ำหน้ำชื่อ   ชื่อ  นำมสกุล   วันท่ีเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล   
ค ำน ำหน้ำชื่อ   ชื่อ  นำมสกุล   วันท่ีเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล   
(ให้ระบุข้อมูลกำรเปลี่ยนช่ือ / นำมสกุล ส ำหรับทุกครั้งท่ีมีกำรเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ตั้งแต่บรรลุนิติภำวะ และโปรดแนบ

เอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนช่ือ / นำมสกลุ ดังกล่ำว) 
1.2 สัญชำติ              
1.3 วัน / เดือน / ปี เกิด      อำยุ     ปี 
1.4 สถำนภำพกำรสมรส    โสด  สมรส  หย่ำร้ำง 
1.5 คู่สมรสชื่อ    (ชื่อสกุลเดิม      ) 
1.6 รำยละเอียดเกี่ยวกับบุตร   ชำย  จ ำนวน   คน  หญิง จ ำนวน   คน 

ชื่อบุตร  วัน/เดือน/ปี เกิด  อำยุ (ปี)  สถำนที่ท ำงำน/ศึกษำ 

       

       
       

       
2. ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ท่ีติดต่อได้  

เลขท่ี      หมู่บ้ำน / อำคำร        
หมู่ที่      ตรอก / ซอย        
ถนน     ต ำบล / แขวง        
อ ำเภอ / เขต      จังหวัด         
รหัสไปรษณีย์      ประเทศ         
โทรศัพท์      โทรสำร         
E-mail             
ท่ีอยู่ในต่ำงประเทศ:  (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชำติไทยให้ระบุที่อยู่ท่ีติดต่อได้ในต่ำงประเทศด้วย)   

             
  



 

 

3. วุฒิกำรศึกษำ 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ  ชื่อคุณวุฒิ และสำขำวิชำเอก  ปีที่ส ำเร็จ 

     
     
     

     
 

4. กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
ชื่อหลักสูตร      ปีที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

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

 

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

       
       

       
       
       

       
6. กำรถือหุ้น กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / หุ้นส่วน หรือเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรและควบคุมในบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำง

หุ้นส่วนสำมัญ และนิติบุคคลอื่นๆ ในปัจจุบัน 
6.1 บริษัทท่ีตนเองเกี่ยวข้อง  

ชื่อสถำนที่ท ำงำน / 
บริษัท 

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

         
         
         

         
         

 
  



 

 

 
6.2 บริษัทท่ีคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะท่ีเกี่ยวข้อง 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน 
/ บริษัท 

 ประเภทธุรกิจ  ต ำแหน่ง  ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.  ควำมเกี่ยวข้อง  ร้อยละของหุ้นที่ถือ 

           
           
           

 
7. กำรถือหุ้นในบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ไม่มี   ม ีจ ำนวน     หุ้น 
ชื่อคู่สมรส        ถือหุ้นจ ำนวน     หุ้น 
ชื่อบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ 
1.           อำย ุ  ปี 

ถือหุ้นจ ำนวน       หุ้น 
2.          อำย ุ  ปี 

ถือหุ้นจ ำนวน       หุ้น 
3.          อำย ุ  ปี 

ถือหุ้นจ ำนวน       หุ้น 
 

8. ลักษณะต้องห้ำม  
8.1   เป็นบุคคลท่ีถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้

ควำมสำมำรถ 
 ใช่  ไม่ใช่ 

8.2   เป็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อบุคคลท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่ำไม่สมควร
เป็นผู้บริหำรตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ใช่  ไม่ใช่ 

8.3   อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีอำญำโดยหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย ใน
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ หรือกำรบริหำรงำนท่ีมีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

 ใช่  ไม่ใช่ 

8.4  อยู่ระหว่ำงระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมค ำสั่งขององค์กรท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ห้ำม
มิให้เป็นผู้บริหำรของบริษัท  

 ใช่  ไม่ใช่ 

8.5   เคยต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมข้อ 8.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับ
เนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมข้อ 8.3 

 ใช่  ไม่ใช่ 

 
9. เอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)  
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หลักฐำนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม 
 หลักฐำนกำรถือหุ้น 
 หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกสถำนท่ีท ำงำนล่ำสุด  

 
 



 

 

 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้น ฉบับน้ีถูกต้องครบถ้วน และเอกสำรท่ียื่นมำเป็นควำมจริงทุกประกำร และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ
เอกสำรประกอบดังกล่ำวได้  

 
ลงชื่อ      บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
       (         ) 
      วันท่ี             


