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แบบเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ส่วนที ่1  

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

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

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

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

หมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้น/ท่ีทาํงาน………………………...…….……หมายเลขโทรศพัทม์อืถือ………………… 

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

จาํนวนหุน้ท่ีถือ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที ่2  

กรุณาระบเุหตผุลสนบัสนนุ และขอ้มลูประกอบ ในการนาํเสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

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

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

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

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

 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดร้บัความยินยอมจากบุคคลท่ีขา้พเจา้ไดเ้สนอชื่อเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบฟอรม์ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถกูตอ้งทุกประการ 

และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อกาํกบัไว ้ดงันี ้  

 

 

 

ลงชื่อ...............................................………….  ผูถื้อหุน้ 

(…………………………………….…………….) 

วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……...... 
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หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสารประกอบแบบฟอรม์ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 หลักฐานการถือหุน้ อาทิ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) 

1.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม พรอ้มทัง้รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง  

1.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (ใน

กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดส่ง 1) แบบเสนอบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ 2) แบบขอ้มูลของ

บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถจดัส่งอย่างไม่เป็น

ทางการทาง E- mail Address ของเลขานกุารบรษิัทท่ี corp_secretary@minor.com และส่งตน้ฉบบัภายใน

วนัท่ี 9 มกราคม 2566 เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษัท  และนาํเสนอต่อท่ีประชมุ

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  

3. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพ่ือเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัเตรียมแบบฟอรม์เพ่ือเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการดงันี ้

• ผู้ถือหุน้รายแรกตอ้งกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้

ครบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน และสาํหรบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะใน

ส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็น

หลักฐานทุกรายแลว้ และรวบรวมแบบฟอรม์และหลักฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพ่ิมเติม 

(ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีกาํหนดในแบบฟอรม์ เป็นชุด

เดียวกนั 

• ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัใหบุ้คคลท่ีจะเสนอชื่อเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ กรอกแบบขอ้มลูของ

บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้ พรอ้มเอกสาร

ประกอบการพิจารณาตามท่ีกาํหนดในแบบฟอรม์  

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย เสนอบคุคลท่ีรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน  

ต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ 

แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลท่ีรบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน 

5. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีการเปล่ียนคาํนาํหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะตอ้งแนบหลักฐานการเปล่ียน

ดงักล่าวและรบัรองความถกูตอ้ง 

 

 

 

 

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

 

เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ชัน้ 12 อาคารเดอะปารค์ 

เลขท่ี 88 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

(เสนอบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ) 
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แบบข้อมูลของบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

1.  ขอ้มลูส่วนตวั 

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………

นามสกลุ…………………………………………... 

1.2 ท่ีอยู ่...............……….……………………………………………………..…….…………………………  

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

หมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้น/ท่ีทาํงาน…… …………...…….……หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ…………..…………… 

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

1.3 วนัเดือนปีเกดิ ………………………………………………………………………….…............................ 

1.4  ปัจจบุนัอาย.ุ............................. ปี  
 

2.  ขอ้มลูคู่สมรส  

2.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………… ……..………นามสกลุ………………………………… 

2.2 วนัเดือนปีเกดิ …………………………………………………............................…………................... 

2.3  ปัจจบุนัอาย ุ ...................................... ปี  

2.4  สถานท่ีทาํงาน 

    สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่ง 

  

  

  
 

3.  ขอ้มลูบตุร  

    ชื่อ – สกลุ อาย ุ สถานท่ีทาํงาน/สถานศกึษา ตาํแหน่ง  

    

    

    
 

ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

4.  ประวตัิการศกึษา / การอบรม  

    สถาบนัการศกึษา / สถาบนัการอบรม ปีท่ีจบการศกึษา / การอบรม วฒุิการศกึษา / วชิาเอก / หลกัสตูร 
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5.  ประสบการณก์ารทาํงานจนถงึปัจจบุนั  

   บรษิัท / ชื่อสถานท่ีทาํงาน ท่ีอยู่ ตาํแหน่ง ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาทาํงาน 

     

     

     

     

     
 

6. จาํนวนหลกัทรพัยท่ี์ถือในบรษิัทฯ ณ วนัท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ ณ วนัท่ี.......................................................... 

หลกัทรพัยท่ี์ถือโดย 

 

จาํนวนหลกัทรพัยท่ี์ถือ 

หุน้สามญั 

(หุน้) 

 

หุน้บรุมิสิทธิ 

(หุน้) 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(ระบชุื่อ) 

(หน่วย) 

หุน้กู ้

(ระบชุื่อ) 

(หน่วย) 

1. ตนเอง      

2. คู่สมรส      

3. บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ      

4. บคุคลอ่ืน ตาม ม. 258  

(โปรดระบ)ุ   

    

 

7. ประวัติการถูกดาํเนินคดีในการกระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ย หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับตลาดทุน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระบุปี พ.ศ. ท่ีเกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการ

ดาํเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล) 

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

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

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

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

8.  ในกรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียทัง้ทางตรงและทางออ้มกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรด

ระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพรอ้มจาํนวนเงินของผลไดผ้ลเสีย) 

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

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

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

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

9.  ในกรณีท่ีมีการถือหุน้ เป็นกรรมการ หรือเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ทางตรงและทางออ้มในกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจใน

ลักษณะเดียวกัน หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (โปรดระบุชื่อห้าง
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หุน้ส่วน/ชื่อบรษิัท จาํนวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นรอ้ยละของทนุจดทะเบียน และประเภทธุรกิจท่ีดาํเนินการ หรือลกัษณะ

ของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพรอ้มจาํนวนเงินของผลไดผ้ลเสีย)  

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

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

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

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

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฏในแบบข้อมูลของบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการขา้งตน้ และเอกสารประกอบเป็นจรงิ และถกูตอ้งทกุประการ 

 

 

ลงชื่อ...............................................………….  ผูถื้อหุน้ 

(…………………………………….…………….) 

วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……...... 

 

หมายเหต ุ 

เอกสารประกอบแบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของบคุคลท่ีไดร้บัการ

เสนอชื่อ และรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. สาํเนาการศกึษา / การเขา้รบัการอบรม ของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  


