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1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 
 

วัตถุประสงค ์
บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ค านงึถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ทกุรายดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจ าปีมากขึน้ 
ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าส าคญัและเป็นประโยชน์
แก่บรษัิทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด 
 

หลักเกณฑ ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ จะมีสิท ธิในการเสนอเรื่อง เพื่ อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ของบริษัทฯ ที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม  ตอ้งถือหุน้อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.1 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุน้
อยา่งตอ่เนื่องนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเรือ่งเพื่อบรรจใุนวาระการประชมุผูถื้อหุน้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน 

 

2. การเสนอเรือ่งเพื่อบรรจวุาระการประชมุ 
  ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน์ี ้สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564” หรืออาจแจง้
เรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยทางโทรสาร 02-677-7009 หรือ  E-mail address                        
“ corp_secretary@qh.co.th ”  ก่อนสง่ตน้ฉบบั “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจาก
บริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจาก บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ส่งถึงบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามที่อยูด่งันี ้
 

 
 
 

 

 
 

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บมจ. ควอลติีเ้ฮ้าส ์ 
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส ์ลุมพนีิ ชัน้ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ   
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 
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3. เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดงัต่อไปนีเ้ป็น
วาระการประชมุ 

1) เรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ 
2) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได ้
3) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ  12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติ

สนบัสนนุดว้ยเสยีงที่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

4) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น  ใหข้อ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5) เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ 
6) เรื่องที่เสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีขอ้ความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง  หรือมี

ขอ้ความคลมุเครอื  
7) เรือ่งที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษัิทฯ เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
8) เรื่องที่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบัทางการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  หรือไม่

เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษัิทฯ  และจรยิธรรมการด าเนินธุรกิจ  
9) เรือ่งซึง่ตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชมุผูถื้อหุน้และบริษัทฯ ไดด้  าเนินการ

ก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 
  10) เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
  11) เรือ่งที่ซ  า้กบัเรือ่งที่ไดเ้สนอมาก่อนแลว้ 

 
4. กรรมการอิสระของบรษัิทฯ เป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564 ส าหรบัวาระที่ไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบพรอ้ม
ชีแ้จงเหตผุลในวนัประชมุผูถื้อหุน้  

 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2564        

กรณีผูถื้อหุน้ไม่กรอกขอ้มลูแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น หรือไม่ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้มาครบถว้นตามที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว ้
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2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
 
วัตถุประสงค ์

บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ค านงึถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ทกุรายดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีมากขึน้  
ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ บรษัิทฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด เพื่อพิจารณาบรรจช่ืุอในวาระการเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทฯ ส าหรบัการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

 
หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้ง เ ป็นกรรมการ  
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที่ประสงคจ์ะเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตอ้งถือหุน้อย่างต่อเนื่อง ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 0.1 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
และเป็นการถือหุน้อยา่งตอ่เนื่องนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน 
 

2. การเสนอช่ือบคุคลเพื่อการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน์ี ้ สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการได ้ โดยผูท้ี่ถูกเสนอช่ือจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยกรอก “แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564” หรืออาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็น
ทางการมาทีฝ่่ายเลขานกุารบรษัิท โดยทางโทรสาร 02-677-7009 หรือ    E-mail address “ corp_secretary@qh.co.th ” 
ก่อนสง่ตน้ฉบบั “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564” 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์
หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา 
และประวตัิการท างาน รวมทัง้เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)  สง่ถึง
บรษัิทฯ  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามที่อยูด่งันี ้
 

 
 
 

 
 
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บมจ. ควอลติีเ้ฮ้าส ์ 
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส ์ลุมพนีิ ชัน้ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ   
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 
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กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณา ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอช่ือบคุคล
เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุด
เดียวกนั 
 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ จะพิจารณา กลั่นกรอง คดัเลอืก รายช่ือบคุคลที่ผูถื้อ
หุน้เสนอที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งที่ครบถว้น ถกูตอ้งและมีขอ้มลูเพียงพอ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณา  บคุคลทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ จะไดร้บัการบรรจุช่ือในวาระ
การเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทฯ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ส  าหรบับคุคลที่ไมไ่ดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบพรอ้มชีแ้จงเหตผุลในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 
4.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมเ่สนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ กรณีผูถื้อหุน้ไมก่รอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ให้

ครบถว้น หรอืไมไ่ดแ้นบเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้มาครบถว้นตามที่บรษัิทฯ ก าหนดไว ้

 
3. การส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 บรษัิท พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ถึง
คณะกรรมการบรษัิท ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามมาที่ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท โดยทาง
โทรสาร 02-677-7009 หรอื  E-mail address “ corp_secretary@qh.co.th ”  โดยฝ่ายเลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูร้วบรวม
ค าถามและสง่ใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาและตอบค าถามดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 
บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

วนัท่ี....................................................... 
 
ขา้พเจา้........................................................................ เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี....................................................................... รวม จ านวน ......................................... หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี .................... ถนน .................................................... ต าบล/แขวง .......................................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมายเลขโทรศพัท ์........................... 
E-mail ........................................................................................................................................................ 
มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงันี ้
 
วาระที่น าเสนอ 

1 เรือ่ง  ........................................................................................................................................... 
เหตผุลที่เสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  .............................................................................................................. 
 
2 เรือ่ง  ........................................................................................................................................... 
เหตผุลที่เสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  .............................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ  .......................................................... 
         (..........................................................) 

 
หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้ม มีดงันี ้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสอื
รบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง ( กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจ
ที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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แบบขอเสนอชือ่บุคคลเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

วนัท่ี....................................................... 
 
ขา้พเจา้........................................................................ เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี....................................................................... รวม จ านวน ......................................... หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี .................... ถนน .................................................... ต าบล/แขวง .......................................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมายเลขโทรศพัท ์........................... 
E-mail ........................................................................................................................................................ 
มีความประสงคข์อเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงันี ้
 
1. ชื่อ  ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่เสนอ : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวตัิโดยยอ่ ดงันี ้
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................  อาย ุ........................ ปี  เพศ .............................. 
ถือหุน้ บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  จ านวน ........................................................  หุน้ 
 

การศึกษา :  
สถาบนั .................................................................................. วฒุิการศกึษา  ............................................. 
สถาบนั .................................................................................. วฒุิการศกึษา  ............................................. 
สถาบนั .................................................................................. วฒุิการศกึษา  ............................................. 
 

ประสบการณท์ างาน :  
บรษัิท ................................................................ ต าแหนง่ .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
บรษัิท ................................................................ ต าแหนง่ .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
บรษัิท ................................................................ ต าแหนง่ .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :  
บรษัิท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบรษัิท                                          (    ) กรรมการบรหิาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
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บรษัิท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบรษัิท                                          (    ) กรรมการบรหิาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 
บรษัิท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบรษัิท                                          (    ) กรรมการบรหิาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บรษัิท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบรษัิท                                          (    ) กรรมการบรหิาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 
2. ชื่อ  ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่เสนอ : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวตัิโดยยอ่ ดงันี ้
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................  อาย ุ........................ ปี  เพศ .............................. 
ถือหุน้ บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  จ านวน ........................................................  หุน้ 
 

การศึกษา :  
สถาบนั .................................................................................. วฒุิการศกึษา  ............................................. 
สถาบนั .................................................................................. วฒุิการศกึษา  ............................................. 
สถาบนั .................................................................................. วฒุิการศกึษา  ............................................. 
 

ประสบการณท์ างาน :  
บรษัิท ................................................................ ต าแหนง่ .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
บรษัิท ................................................................ ต าแหนง่ .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
บรษัิท ................................................................ ต าแหนง่ .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :  
บรษัิท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบรษัิท                                          (    ) กรรมการบรหิาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
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บรษัิท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบรษัิท                                          (    ) กรรมการบรหิาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บรษัิท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบรษัิท                                          (    ) กรรมการบรหิาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บรษัิท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบรษัิท                                          (    ) กรรมการบรหิาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 

 
 
 

ลงช่ือ  .......................................................... 
         (..........................................................) 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้ม มีดงันี ้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสอื
รบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจ
ที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ  พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ 
ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตัิการท างาน  
 


