
 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2563 และ  
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ  

ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2563 
 

 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ  ำกัด (มหำชน) ค  ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

ดังนั้น ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ บริษัทจึงเปิดโอกำสใหผู้้ถือหุน้เสนอเรื่องท่ีผู้ถือหุน้เห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่บริษัท  เพ่ือ
พิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้
ถือหุน้สำมญัประจ ำปี 2563 ตำมหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทก ำหนด ดงันี ้

1. เสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
2. เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 

 
หลักเกณฑ ์
1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมีสทิธิในการเสนอ 

ตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทโดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำย
รวมกนัก็ได ้และเป็นกำรถือหุน้อย่ำงต่อเน่ืองนบัจำกวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวำระกำรประชุมเป็นเวลำไม่
นอ้ยกวำ่ 12 เดือน  

 
2. การเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 ของหลักเกณฑนี์ ้สำมำรถเสนอเรื่องเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 2563” พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่ำงครบถว้นและสมบรูณ ์โดยส่งมำตำมช่องทำงกำรเปิดรบั ตำมขอ้ 4  

 
3. การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 ของหลกัเกณฑนี์ ้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรได ้โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุน้ สำมัญ
ประจ ำปี 2563” พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง และขอใหผู้ท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือกรอก “แบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดร้บักำร
เสนอช่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ ถือหุน้สำมัญประจ ำปี 2563” พรอ้มเอกสำรหลักฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นและสมบรูณ ์โดยส่งมำตำมช่องทำงกำรเปิดรบั ตำมขอ้ 4 

 
4. ชอ่งทางการเปิดรบั ดงันี ้

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

เลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท ภทัรลิสซิ่ง จ  ำกดั (มหำชน)  
252/6 ชัน้ 29 อำคำรเมืองไทยภทัรคอมเพล็กซ ์1  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 
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5. เอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งแนบ 

5.1  หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 
 หนงัสือรบัรองจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน หรือ ส  ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
5.2 หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ 

 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำว
ตำ่งประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองนิตบิคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส  ำเนำ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 
6. เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิทีจ่ะไม่บรรจุเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้เป็นวาระการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ 
6.1. เรื่องท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัไิม่ครบถว้น หรือใหข้อ้มลูเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือเสนอมำไม่

ทนัภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
6.2. เรื่องท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  และขอ้เท็จจริงที่กล่ำวอำ้งโดยผูถื้อหุน้นัน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควรสงสยั

เก่ียวกบัควำมไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่ำว 
6.3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบรษิัทจะด ำเนินกำรใหเ้กิดผลตำมท่ีประสงค ์
6.4. เรื่องท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแลว้ในรอบ  12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และเรื่องดงักล่ำวไดร้บัมติ

สนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในกำร
น ำเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกขอ้เทจ็จรงิในขณะที่น  ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

6.5. เรื่องท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนก ำกับดแูลบริษัท
หรือไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัท 

6.6. เรื่องที่บรษิัทไดด้  ำเนินกำรแลว้ 
 

7. การพจิารณา 
7.1 กำรเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ เลขำนกุำรบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ หำก

ขอ้มลูครบถว้น เลขำนกุำรบริษัทจะรวบรวมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ เพ่ือพิจำรณำ
กลั่นกรอง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือใหเ้ป็นผูพ้ิจำรณำตำมขัน้ตอน โดยเรื่องท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบรษิัทจะบรรจเุป็นวำระกำรประชมุในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 2563 ตอ่ไป  

7.2 กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ เลขำนุกำรบริษัทจะ
พิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และมีขอ้มลูเพียงพอ เพ่ือ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบตัิและประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือใหเ้ป็นผูพ้ิจำรณำตำมขัน้ตอน โดยบริษัทจะแจง้ผลกำรพิจำรณำให้
ทรำบภำยในเดือนกมุภำพนัธ ์2563 ตอ่ไป  



 

 

แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2563 
 

1. ขอ้มลูทั่วไป 
ช่ือ (นำย, นำง, นำงสำว, บรษิัท, อ่ืนๆ / นำมสกลุ) :  
ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีตดิตอ่ได:้ 
เลขท่ี   หมู่บำ้น / อำคำร  

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

รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ  
โทรศพัท ์/ โทรสำร  โทรสำร  
E-mail    

 
2.   จ  ำนวนหุน้ท่ีถือครอง  ณ วนัท่ี  

 
3.   เรื่องที่เสนอ  
วตัถปุระสงค ์  เพ่ือพิจำรณำ  เพ่ือทรำบ 
รำยละเอียด   

 

 
 

  มีเอกสำรประกอบ  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
 
4.   เอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอเรื่อง 
4.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 

 หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน หรือ ส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4.2 หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ 
 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำว

ตำ่งประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองนิตบิคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำ

หนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 

5.   ค ำรบัรอง 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเตมิ ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหเ้ปิดเผยบริษัทขอ้มลูหรือ

เอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได ้
ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ 

(  ) 
วนัท่ี    



 

 

 
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2563 

 
1. ขอ้มลูทั่วไป 
ช่ือ (นำย, นำง, นำงสำว, บรษิัท, อ่ืนๆ / นำมสกลุ) :  
อยู่ปัจจบุนั / ท่ีตดิตอ่ได:้ 
เลขท่ี   หมู่บำ้น / อำคำร  

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

รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ  
โทรศพัท ์/ โทรสำร  โทรสำร  

E-mail    
 

2.   จ  ำนวนหุน้ท่ีถือครอง  ณ วนัท่ี  
 
3.   รำยช่ือบคุคลที่ประสงคจ์ะเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  

 
 
กรุณำแนบ “แบบขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญั
ประจ ำปี 2563” 
  มีเอกสำรประกอบ  ไม่มีเอกสำรประกอบ 

 
4.   เอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอเรื่อง 
4.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 

 หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน หรือ ส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4.2 หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ 
 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำว

ตำ่งประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองนิตบิคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำ

หนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 

5.   ค ำรบัรอง 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเตมิ ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหเ้ปิดเผยบริษัทขอ้มลูหรือ

เอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได ้
ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ 

(  ) 
วนัท่ี    



 

 

 
แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2563 

 

1.  ขอ้มลูทั่วไปของผูไ้ดร้บักำรเสนอช่ือ 
1.1 ช่ือ / นำมสกลุ (ภำษำไทย)  

ค ำน ำหนำ้ช่ือ    ช่ือ    นำมสกลุ      
ช่ือ / นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ) 
ค ำน ำหนำ้ช่ือ   ช่ือ    นำมสกลุ      
ช่ือ / นำมสกลุเดมิ (ถำ้มี) (ภำษำไทย)   
ค ำน ำหนำ้ช่ือ   ช่ือ  นำมสกลุ   วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ   
ค ำน ำหนำ้ช่ือ   ช่ือ  นำมสกลุ   วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ   
ช่ือ / นำมสกลุเดมิ (ถำ้มี) (ภำษำองักฤษ)  
ค ำน ำหนำ้ช่ือ   ช่ือ  นำมสกลุ   วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ   
ค ำน ำหนำ้ช่ือ   ช่ือ  นำมสกลุ   วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ   
(ใหร้ะบขุอ้มลูกำรเปล่ียนช่ือ / นำมสกลุ ส ำหรบัทกุครัง้ที่มีกำรเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ ตัง้แตบ่รรลนิุตภิำวะ และโปรดแนบ

เอกสำรแสดงกำรเปล่ียนช่ือ / นำมสกลุ ดงักล่ำว) 
1.2 สญัชำต ิ             
1.3 วนั / เดือน / ปี เกิด      อำยุ     ปี 
1.4 สถำนภำพกำรสมรส    โสด  สมรส  หย่ำรำ้ง 
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 / ท่ีตดิตอ่ได ้ 

เลขท่ี      หมู่บำ้น / อำคำร        
หมู่ท่ี      ตรอก / ซอย        
ถนน     ต ำบล / แขวง        
อ ำเภอ / เขต      จงัหวดั         
รหสัไปรษณีย ์     ประเทศ         
โทรศพัท ์     โทรสำร         
E-mail             
ท่ีอยู่ในต่ำงประเทศ:  (กรณีบคุคลที่มิไดมี้สญัชำตไิทยใหร้ะบท่ีุอยู่ท่ีติดตอ่ไดใ้นตำ่งประเทศดว้ย)   

             
  



 

 

3. วฒุกิำรศกึษำ 
ชื่อสถำบนักำรศกึษำ  ชื่อคณุวฒิุ และสำขำวิชำเอก  ปีที่ส  ำเรจ็ 

     
     
     

     
 

4. กำรผ่ำนกำรอบรมท่ีเก่ียวขอ้งที่จดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  
ชื่อหลกัสตูร      ปีที่เขำ้รบักำรฝึกอบรม 

  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 . ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  
ชื่อสถำนที่ท  ำงำน / บรษัิท  ประเภทธุรกิจ  ต ำแหน่ง  ตัง้แต ่พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

       
       

       
       
       

       
6. กำรถือหุน้ กำรด ำรงต  ำแหน่งกรรมกำร / หุน้ส่วน หรือเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรและควบคมุในบรษิัท หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หำ้ง

หุน้ส่วนสำมญั และนิตบิุคคลอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
6.1 บรษิัทท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง  

ชื่อสถำนที่ท  ำงำน / 
บรษัิท 

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

         
         
         

         
         

 
  



 

 

 
6.2 บรษิัทท่ีคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชื่อสถำนที่ท  ำงำน 
/ บรษัิท 

 ประเภทธุรกิจ  ต ำแหน่ง  ตัง้แต ่พ.ศ. ถึง พ.ศ.  ควำมเก่ียวขอ้ง  รอ้ยละของหุน้ที่ถือ 

           
           
           

 
7. กำรถือหุน้ในบริษัท ภทัรลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) (นบัรวมการถอืหุน้โดยคูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ) 

 ไม่มี   มี จ ำนวน     หุน้ 
ช่ือคูส่มรส        ถือหุน้จ ำนวน     หุน้ 
ช่ือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ 
1.           อำย ุ  ปี 

ถือหุน้จ ำนวน       หุน้ 
2.          อำย ุ  ปี 

ถือหุน้จ ำนวน       หุน้ 
3.          อำย ุ  ปี 

ถือหุน้จ ำนวน       หุน้ 
 

8. ลกัษณะตอ้งหำ้ม  
8.1   เป็นบุคคลท่ีถูกศำลสั่งพิทกัษ์ทรพัย์ บุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้

ควำมสำมำรถ 
 ใช่  ไม่ใช่ 

8.2   เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรำยช่ือบุคคลท่ีตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเห็นว่ำไม่สมควร
เป็นผูบ้รหิำรตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ใช่  ไม่ใช่ 

8.3   อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกด  ำเนินคดีอำญำโดยหน่วยงำนท่ีมีอ  ำนำจตำมกฎหมำย ใน
ควำมผิดเก่ียวกบักำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ หรือกำรบรหิำรงำนท่ีมีลกัษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ 

 ใช่  ไม่ใช่ 

8.4  อยู่ระหวำ่งระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมค ำสั่งขององคก์รที่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หำ้ม
มิใหเ้ป็นผูบ้รหิำรของบรษิัท  

 ใช่  ไม่ใช่ 

8.5   เคยต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมข้อ 8.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับ
เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมขอ้ 8.3 

 ใช่  ไม่ใช่ 

 
9. เอกสำรหลกัฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ)  
 ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
 หลกัฐำนกำรศกึษำ กำรฝึกอบรม 
 หลกัฐำนกำรถือหุน้ 
 หนงัสือรบัรองกำรท ำงำนจำกสถำนท่ีท ำงำนล่ำสดุ  

 
 



 

 

 
 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ ขอ้ควำมในแบบขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ ฉบบันีถ้กูตอ้งครบถว้น และเอกสำรท่ีย่ืนมำเป็นควำมจริงทกุประกำร และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือ
เอกสำรประกอบดงักล่ำวได ้ 

 
ลงช่ือ      บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ 
       (         ) 
      วนัท่ี             


