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บริษัท สหพฒันพบูิล จํากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธผิู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคล 

เพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 

1. วัตถุประสงค์ 

ดว้ยบริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ     

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 เพื่อบรรจุเป็น

วาระในการประชุมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ   

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี

กฎหมายกาํหนด คือ เป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ (ไม่นอ้ยกวา่ 16,408,645 หุน้) 

3. เอกสารหลักฐานท่ีเกีย่วข้อง 

3.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 

หรือจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หากเป็นสาํเนาตอ้งรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

3.2 หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 

กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล 

สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ

สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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4. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

4.1 ข้ันตอนในการเสนอ 

(1) กรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (แบบ ก.)     

ใหค้รบถว้นและลงนาม  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ 

(2) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมากกวา่ 1 ราย ตอ้งการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ใหผู้ถื้อหุน้

ทุกรายกรอกขอ้มูลในแบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียด

ท่ีระบุแลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้

เป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับริษทัฯ จาํนวน 1 คน  

(3) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ใหจ้ดัทาํ

แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุแลว้รวม

เอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั 

4.2 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือให้ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานไม่

ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิได้

แสดงถึงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

(3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์

(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา

และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการนาํเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไป

อยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

(5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ     

หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั                

มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

(6) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

(7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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4.3 การพจิารณา 

(1) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้น   

จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทั

ถือเป็นท่ีสุด 

(2) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุในวาระการประชุมสามญั             

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทั 

(3) เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจง้เพื่อทราบใน           

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผล  

5. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

5.1 ข้ันตอนในการเสนอ 

       ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

(1) กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 (แบบ ข.) ใหค้รบถว้นและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตาม

รายละเอียดท่ีระบุ 

(2) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมากกวา่ 1 ราย ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทั  ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอกขอ้มูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด และลงนาม   

พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบ ุแลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั และให้

ระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับริษทั จาํนวน 1 คน 

(3) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั

มากกวา่ 1 รายช่ือ ใหจ้ดัทาํแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายช่ือและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตาม

รายละเอียดท่ีระบุ แลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั 

(4) กรอกแบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 (แบบ ค.)ใหค้รบถว้น และลงนามโดยบุคคลท่ี

ไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีไดรั้บ   

การเสนอช่ือ ไดแ้ก่ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนงัสือรับรอง

การทาํงานจากสถานท่ีทาํงานปัจจุบนัหรือล่าสุด พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และกรณีเสนอ

ช่ือมากกวา่ 1 รายช่ือ ใหก้รอก 1 ชุด ต่อ 1 รายช่ือ 
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5.2 คุณลกัษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอสิระ 

(1) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 

(3) มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยรวมใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทั อยา่งแทจ้ริง 

5.3 การพจิารณา 

(1) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้น   

จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว ทั้งน้ีคาํ

วินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

(2) บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุช่ือในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม พร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั 

(3) บุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบใน        

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผล 

6. ช่องทางการรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 

ผูถื้อหุน้สามารถแจง้เร่ืองผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

6.1 จดัส่งเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษทั โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี :- 
 

เลขานุการบริษทั   

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 2156  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 

6.2 หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ เลขานุการบริษทั  

โทร.  02-318-0062 ต่อ 1200 

7. ระยะเวลาในการย่ืนเสนอวาระและช่ือบุคคล 

 ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน - 30 ธนัวาคม 2565 (รวม 45 วนั) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะถือวนัท่ีตามตราประทบั

ไปรษณียบ์นหนา้ซองเป็นสาํคญั   



หนา้ 5 ของจาํนวน 11 หนา้ 

 

บริษัท สหพฒันพบูิล  จํากดั (มหาชน) 

แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566 (แบบ ก.) 

 

วนัท่ี..................................................... 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ข้าพเจ้า (ช่ือ –นามสกุล ของผู้เสนอวาระ) :  …………………………………………………………. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ท่ีติดต่อได้ : 

เลขท่ี  .............หมู่บา้น / อาคาร …………….………… หมู่ท่ี ………ตรอก / ซอย ……….....….…… 

ถนน....................................ตาํบล / แขวง………….……………..อาํเภอ / เขต..................................... 

จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์………..……….ประเทศ.............................................. 

โทรศพัท…์…………………  โทรสาร.................................... E-mail………………………………. 

ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

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

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

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

2. จํานวนหุ้นท่ีถือครอง:……………………................. หุน้  

3. เร่ืองท่ีเสนอ : ………………………………………......……………………………………………………… 

วัตถุประสงค์:  [ ] เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา   [ ] เพื่อทราบ 

รายละเอยีดพร้อมเหตุผลประกอบ : ……………………………………………………………………………. 

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

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

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

เอกสารประกอบ:    มีดงัน้ี 

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

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

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

 

 

 



หนา้ 6 ของจาํนวน 11 หนา้ 

 

4.  เอกสารหลักฐานท่ีเกีย่วข้องในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 

หรือ จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หากเป็น สาํเนาตอ้งรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 

กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล 

สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ

สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ             

ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

5. คํารับรอง 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น  และยนิยอมให ้  

บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 

 

 

ลงช่ือ ....................................................................... ผูถื้อหุ้น 

                                                                              (                                                                     )  

 

 

 

 

 



หนา้ 7 ของจาํนวน 11 หนา้ 

 

บริษัท สหพฒันพบูิล จํากดั (มหาชน) 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 (แบบ ข.) 

 

วนัท่ี....................................................... 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ข้าพเจ้า (ช่ือ – นามสกุลของผู้เสนอช่ือบุคคล) :  ………………………..……………………………. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ท่ีติดต่อได้ : 

เลขท่ี  .............หมู่บา้น / อาคาร …………….………… หมู่ท่ี ………ตรอก / ซอย …………….…… 

ถนน....................................ตาํบล / แขวง………….……….…..อาํเภอ / เขต....................................... 

จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์………..……….ประเทศ............................................. 

โทรศพัท…์…………………  โทรสาร.................................... E-mail………………………………. 

ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

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

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

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

2. จํานวนหุ้นท่ีถือครอง:……………………... หุน้ 

3. รายช่ือบุคคลท่ีประสงค์จะเสนอช่ือเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 

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

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

4.  เอกสารหลักฐานท่ีเกีย่วข้องในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 

หรือ จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หากเป็นสาํเนาตอ้งรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 

กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

 



หนา้ 8 ของจาํนวน 11 หนา้ 

 

 

กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล 

สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ

สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

5. คํารับรอง 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษทัฯ 

เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 

 

 

ลงช่ือ ....................................................................... ผูถื้อหุ้น 

                                                                              (                                                                     ) 

 

 

 

 

  



หนา้ 9 ของจาํนวน 11 หนา้ 

 

บริษัท สหพฒันพบูิล จํากดั (มหาชน) 

แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566 (แบบ ค.) 

   

วนัท่ี....................................................... 

 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

     (1) ช่ือ-ช่ือสกุล (ภาษาไทย) …………………..………………(ช่ือสกุลเดิม ……………………….………) 

                                (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………….………… 

   (2) วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อาย ุ…………….ปี   สัญชาติ ………………………. 

 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หยา่ร้าง 

     (4) คู่สมรสช่ือ …………………………………………………(ช่ือสกุลเดิม……………………………….) 

     (5) รายละเอียดเก่ียวกบับุตร 

                ช่ือบุตร      วนั/เดือน/ปีเกิด  อาย ุ(ปี)                     สถานท่ีทาํงาน 

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

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

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

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

2.  ท่ีอยู่ 

     (1) สถานท่ีทาํงาน   

ช่ือสถานประกอบธุรกิจ   …………………………………………………..…………………... 

เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 

ตาํบล/แขวง ……………………อาํเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ……………………….. 

รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท ์…………………………… 

 (2) ท่ีอยูปั่จจุบนั /ท่ีติดต่อได ้

เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 

ตาํบล/แขวง ……………………อาํเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ……………………….. 

รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท ์…………………………… 

  

 

 

สาํหรบัติดรูปสี 

ขนาด 2 นิว้ 
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3.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

     (1)  วุฒิการศึกษา 

ช่ือสถาบนัท่ีสาํเร็จการศึกษา              ช่ือวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก                     ปีท่ีสาํเร็จ 

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

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

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

 (2)  ประวติัการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

              ช่ือหลกัสูตร                                ปีท่ีเขา้ร่วม 

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

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

4.  ประสบการณ์การทํางานจนถึงปัจจุบัน 

ตั้งแต่ พ.ศ.ถึง พ.ศ.         ช่ือสถานท่ีทาํงาน                ประเภทธุรกิจ   ตาํแหน่งงาน 

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

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

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

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

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

5.  หน้าท่ีความรับผิดชอบในตําแหน่งงานปัจจุบัน 

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

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

6.  การถือหุ้นใน บมจ.สหพฒันพิบูล     ณ วนัท่ี …...……………………(วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) 

     ถือหุน้สามญั   จาํนวน……………………………….. หุน้ 

     คู่สมรส ถือหุน้สามญั  จาํนวน……………………...................หุน้ 

     บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

     (1) ช่ือ………………………………………………… ถือหุน้สามญั จาํนวน………………………….. หุน้ 

     (2) ช่ือ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จาํนวน………………………….. หุน้ 

7.  ธุรกจิท่ีเกี่ยวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

      ช่ือธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ  ผูเ้ก่ียวขอ้ง       ร้อยละของ    ตาํแหน่งงาน   ตั้งแต่ปี 

     หุน้ท่ีถือ     ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง      

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

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

หมายเหตุ  :   สาํหรับทุกธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกิจนั้น 



หนา้ 11 ของจาํนวน 11 หนา้ 

 

 

8.  ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดําเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 

         ศาล             สถานะ                 คดี (แพ่ง/อาญา          ขอ้หาหรือ              ทุน           เลขท่ี         ผลคดี 

                          (โจทก์/จาํเลย           /ลม้ละลาย)             ฐานความผิด          ทรัพย ์         คดี 

                               /ผูร้้อง) 

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

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

9.  เอกสารประกอบการพจิารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

(2) สาํเนาทะเบียนบา้น 

(3) สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 

(4) สาํเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

(5) หนงัสือรับรองการทาํงานจากสถานท่ีทาํงานปัจจุบนัหรือล่าสุด  

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................ตกลงใหเ้สนอช่ือและขอ้มูล

ในเอกสารฉบบัน้ี เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบ

ขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ียืน่มาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ และยนิยอมให้

บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูล หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 

 

 

    ลงช่ือ......................................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

                                              (                                                                ) 

 

 

 

 


