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แบบเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ส่วนที่ 1  

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

ที่อยู…่……….……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท างาน………………………...…….……หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ………………… 

อีเมล ์(ถา้ม)ี …………………………………………………………………………….............. ……………… 

จ านวนหุน้ท่ีถือ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 2  

กรุณาระบเุหตผุลสนบัสนนุ และขอ้มลูประกอบ ในการน าเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

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

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

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

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

 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลที่ขา้พเจา้ไดเ้สนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบฟอรม์ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการ 
และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือก ากบัไว ้ดงันี ้  

 

 

 

ลงช่ือ...............................................………….  ผูถื้อหุน้ 

(…………………………………….…………….) 

วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……...... 
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หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสารประกอบแบบฟอรม์ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 หลกัฐานการถือหุน้ อาทิ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานจากบริษัท ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มทัง้รบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  

1.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง ( ใน
กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดส่ง 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ 2) แบบขอ้มูลของ
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถจดัสง่อย่างไม่เป็น
ทางการท่ีโทรสารหมายเลข 0-2365-7798-9 หรอืเลขานกุารบริษัทที่ corp_secretary@minor.com และสง่
ตน้ฉบบัภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท  และ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัเตรยีมแบบฟอรม์เพื่อเสนอระเบียบวาระตอ่คณะกรรมการดงันี ้

• ผูถื้อหุ้นรายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้
ครบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และส าหรบัผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะใน
สว่นที่ 1 ของแบบเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานทุกรายแลว้ และรวบรวมแบบฟอรม์และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) ของผูถื้อหุน้ทุกราย  และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ก าหนดในแบบฟอรม์  เป็นชุด
เดียวกนั 

• ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัใหบ้คุคลที่จะเสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ กรอกแบบขอ้มลูของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้ พรอ้มเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามที่ก าหนดในแบบฟอรม์  

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายราย เสนอบคุคลที่รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน  
ต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบขอเสนอบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ 
แบบขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รบัการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการเปลี่ยนค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกุล ผูถื้อหุน้จะตอ้งแนบหลกัฐานการเปลี่ยน
ดงักลา่วและรบัรองความถกูตอ้ง 

 
 
 
 

mailto:CorporateSecretary@minornet.com
http://www.pttep.com/th/corporate/images/Propose%20AG_Board_A_th.pdf


 

 3 

โดยผูถื้อหุน้สามารถจดัสง่เอกสารตน้ฉบบัมาที่ 
 
เลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 12 อาคารเดอะปารค์ 
เลขที่ 88 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
(เสนอบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ) 
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แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1.  ขอ้มลูสว่นตวั 
1.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………

นามสกลุ…………………………………………... 
1.2 ที่อยู ่...............……….……………………………………………………..…….…………………………  
………………………………………………………………………………………..…………………………… 
หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท างาน…… …………...…….……หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ…………..…………… 
อีเมล ์(ถา้ม)ี ……………………………………………………………………………..............  
1.3 วนัเดือนปีเกิด ………………………………………………………………………….…............................ 
1.4  ปัจจบุนัอาย.ุ............................. ปี  
 

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

    สถานท่ีท างาน ต าแหนง่ 
  
  
  
 

3.  ขอ้มลูบตุร  
    ช่ือ – สกลุ อาย ุ สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา ต าแหนง่  

    
    
    
 

ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  
4.  ประวตัิการศกึษา / การอบรม  

    สถาบนัการศกึษา / สถาบนัการอบรม ปีทีจ่บการศกึษา / การอบรม วฒุิการศกึษา / วชิาเอก / หลกัสตูร 
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5.  ประสบการณก์ารท างานจนถงึปัจจบุนั  
   บรษัิท / ช่ือสถานท่ีท างาน ที่อยู ่ ต าแหนง่ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาท างาน 

     
     
     
     
     
 

6. จ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือในบรษัิทฯ ณ วนัท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ณ วนัที่.......................................................... 

หลกัทรพัยท์ี่ถือโดย 
 

จ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือ 
หุน้สามญั 
(หุน้) 

 

หุน้บรุมิสทิธิ 
(หุน้) 

 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(ระบช่ืุอ) 
(หนว่ย) 

หุน้กู ้
(ระบช่ืุอ) 
(หนว่ย) 

1. ตนเอง      
2. คูส่มรส      
3 บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ  

    

4. บคุคลอื่น ตาม ม. 258  
(โปรดระบ)ุ   

    

 

7. ประวตัิการถูกด าเนินคดีในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
กฎหมายที่เก่ียวกับตลาดทุน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการ
ด าเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล) 
………….………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…………
……….………………………………………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

8.  ในกรณีที่มีสว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มกบับรษัิทฯ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรด
ระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสยี) 
………….………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
9.  ในกรณีที่มีการถือหุน้ เป็นกรรมการ หรอืเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจใน
ลกัษณะเดียวกัน หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวขอ้ง (โปรดระบุช่ือห้าง
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หุน้สว่น/ช่ือบรษัิท จ านวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นรอ้ยละของทนุจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด  าเนินการ หรอืลกัษณะ
ของกิจกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสยี)  
………….………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…………
……….………………………………………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
ขา้พเจ้าขอรบัรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในแบบขอ้มูลของบุคคลที่ได้รบัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการขา้งตน้ และเอกสารประกอบเป็นจรงิ และถกูตอ้งทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ...............................................………….  ผูถื้อหุน้ 
(…………………………………….…………….) 
วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……...... 

 
หมายเหต ุ 
เอกสารประกอบแบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของบคุคลที่ไดร้บัการ
เสนอช่ือ และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ส าเนาการศกึษา / การเขา้รบัการอบรม ของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  


