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แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

ส่วนที่ 1  

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………นามสกลุ……………………………………………………... 

ท่ีอยู…่……….……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีบ้าน/ท่ีท างาน………………………...…….……หมายเลขโทรศพัท์มือถือ………………… 

อีเมล์ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………….............. ……………… 

จ านวนหุ้นท่ีถือ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 2  

กรุณาระบเุหตผุลสนบัสนนุ และข้อมลูประกอบ ในการน าเสนอบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

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

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

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

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

 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลท่ีข้าพเจ้าได้เสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประการ 
และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือก ากบัไว้ ดงันี ้  

 

 

 

ลงช่ือ...............................................………….  ผู้ ถือหุ้น 

(…………………………………….…………….) 

วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……...... 
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หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบแบบฟอร์มดงัตอ่ไปนี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลกัฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

1.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถกูต้อง  

1.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง ( ใน
กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) และรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นต้องจัดส่ง 1) แบบเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ 2) แบบข้อมลูของ
บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถจดัส่งอย่างไม่เป็น
ทางการท่ีโทรสารหมายเลข 0-2365-6095 หรือเลขานุการบริษัทท่ี corp_secretary@minor.com และส่ง
ต้นฉบับภายในวันท่ี 16 มกราคม 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท  และ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  

3. ในกรณี ท่ีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันเพ่ือเสนอบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัเตรียมแบบฟอร์มเพ่ือเสนอระเบียบวาระตอ่คณะกรรมการดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการให้
ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และส าหรับผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมลูเฉพาะใน
ส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานทุกรายแล้ว และรวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้ นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม  เป็นชุด
เดียวกนั 

• ผู้ ถือหุ้นต้องจดัให้บุคคลท่ีจะเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ กรอกแบบข้อมลูของ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงช่ื อไว้ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม  

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบคุคลที่รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน  
ต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกแบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ 
แบบข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลท่ีรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน 

5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีการเปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกุล ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยน
ดงักลา่วและรับรองความถกูต้อง 

 
 
 
 

mailto:CorporateSecretary@minornet.com
http://www.pttep.com/th/corporate/images/Propose%20AG_Board_A_th.pdf
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โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสง่เอกสารต้นฉบบัมาท่ี 
 
เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 9 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 
เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
(เสนอบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ) 
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แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1.  ข้อมลูสว่นตวั 
1.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………

นามสกลุ…………………………………………... 
1.2 ท่ีอยู ่...............……….……………………………………………………..…….…………………………  
………………………………………………………………………………………..…………………………… 
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีบ้าน/ท่ีท างาน…… …………...…….……หมายเลขโทรศพัท์มือถือ…………..…………… 
อีเมล์ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………..............  
1.3 วนัเดือนปีเกิด ………………………………………………………………………….…............................ 
1.4  ปัจจบุนัอาย.ุ............................. ปี  
 

2.  ข้อมลูคู่สมรส  
2.1  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………… ……..………นามสกลุ………………………………… 
2.2 วนัเดือนปีเกิด …………………………………………………............................…………................... 
2.3  ปัจจบุนัอาย ุ ...................................... ปี  
2.4  สถานที่ท างาน 

    สถานที่ท างาน ต าแหน่ง 
  
  
  
 

3.  ข้อมลูบตุร  
    ช่ือ – สกลุ อาย ุ สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา ต าแหน่ง  

    
    
    
 

ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
4.  ประวตัิการศกึษา / การอบรม  

    สถาบนัการศกึษา / สถาบนัการอบรม ปีท่ีจบการศกึษา / การอบรม วฒุิการศกึษา / วิชาเอก / หลกัสตูร 
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5.  ประสบการณ์การท างานจนถงึปัจจบุนั  
   บริษัท / ช่ือสถานที่ท างาน ท่ีอยู ่ ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาท างาน 

     
     
     
     
     
 

6. จ านวนหลกัทรัพย์ท่ีถือในบริษัทฯ ณ วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ ณ วนัท่ี.......................................................... 

หลกัทรัพย์ท่ีถือโดย 
 

จ านวนหลกัทรัพย์ท่ีถือ 
หุ้นสามญั 
(หุ้น) 

 

หุ้นบริุมสิทธิ 
(หุ้น) 

 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(ระบช่ืุอ) 
(หน่วย) 

หุ้นกู้  
(ระบช่ืุอ) 
(หน่วย) 

1. ตนเอง      
2. คู่สมรส      
3 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ  

    

4. บคุคลอ่ืน ตาม ม. 258  
(โปรดระบ)ุ   

    

 

7. ประวตัิการถูกด าเนินคดีในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับตลาดทุน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระบุปี พ.ศ. ท่ีเกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการ
ด าเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล) 
………….………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…………
……….………………………………………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

8.  ในกรณีท่ีมีสว่นได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (โปรด
ระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสียพร้อมจ านวนเงินของผลได้ผลเสีย) 
………….………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
9.  ในกรณีท่ีมีการถือหุ้น เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกัน หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (โปรดระบุช่ือห้าง
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หุ้นสว่น/ช่ือบริษัท จ านวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทนุจดทะเบียน และประเภทธุรกิจท่ีด าเนินการ หรือลกัษณะ
ของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสียพร้อมจ านวนเงินของผลได้ผลเสีย)  
………….………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…………
……….………………………………………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฏในแบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการข้างต้น และเอกสารประกอบเป็นจริง และถกูต้องทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ...............................................………….  ผู้ ถือหุ้น 
(…………………………………….…………….) 
วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……...... 

 
หมายเหต ุ 
เอกสารประกอบแบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของบคุคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือ และรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. ส าเนาการศกึษา / การเข้ารับการอบรม ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  


