
 

 

 

 
 
 

1. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
สามารถท่ีจะเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 

4. คุณสมบัติของกรรมการ 
4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
กรรมการ  

4.2 เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการท างานท่ีดี  
4.3 มีความรู ้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ ได้แก่                        

เม็ดพลาสติก กาวและยาแนว ด้านการตลาดระหว่างประเทศหรือด้านอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
4.4 สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้หุ้นได้ทุกครั้งยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย 
4.5 คุณสมบัติอื่นที่อาจก าหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายและความเหมาะสมอื่น ๆ ภายหลัง 
4.6 บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.7 กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

5. เง่ือนไขและขั้นตอนการพิจารณา 

5.1 ผู้ถือหุ้นท่ีต้องจัดท าหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ส่งถึง
เลขานุการบริษัทภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทางอีเมลหรือไปรษณีย์  

5.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย
เป็นชุดเดียวกัน ส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ตามระยะเวลาในการน าเสนอข้างต้น  

5.3 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  

5.4 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม 2565 โดยหาก                    
ผู้ถือหุ้น ไม่ด าเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 (หาก
ตรงกับวันหยุด ใหเ้ลื่อนเป็นวันท าการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิดเรื่อง 

5.5 หากบุคคลที่รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 4  เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง 
ภายในวันท่ี15 มกราคม 2565 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 



 

 

5.6 คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุม โดยมี
หลักเกณฑ์เบื้องในการพิจารณา ดังนี้ 
1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น 
2) มีคุณสมบัติโดยรวมเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยให้คณะกรรมการท างานได้อย่างมี       

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจที่จะก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสมแก่บุคคลที่
ได้รับการเสนอช่ือ 

3) หลังจากมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะด าเนินการเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.adb.co.th  

5.7 คณะกรรมการบริษัท อาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในกรณี ดังต่อไปนี้  
1) การเสนอช่ือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
2) บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติข้างต้น 
3) เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า 
4) บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

5.8 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2709-4040 ต่อ 1097-1099  
6. เอกสารประกอบการพิจารณา  

6.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565” โดย
มีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้  
1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดระบุใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่

ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ท่ี www.adb.co.th  

2) เอกสารแสดงตน ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
3) ส าเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ท้ังนี้ บริษัทฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลัง  

6.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ล่วงหน้ามาทางอีเมล adb-cs@adb.co.th และต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับ
ทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ยึดจากวันประทับรับ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ปลายทางเป็นส าคัญ) โดยส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) เลขที ่ 252 หมู ่ 4 ถนนสุขุมวิท                    
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  

6.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ          
ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์มฉบับเดียวร่วมกัน คือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565” พร้อมท้ังลงลายมือช่ือทุกรายและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ก าหนด รวบรวมเป็นชุดเดียวกันน าส่งมายังบริษัทฯ 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
 

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                                                                                         เป็นผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) จ านวน                                               หุ้น อยู่บ้านเลขที ่                                            . 
ถนน                                                  ต าบล/แขวง                                              .อ าเภอ/เขต                                            . 

จังหวัด                                               โทรศัพท์มือถือ                                      โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน                            . 
E-mail (ถ้ามี)                                                                             ระยะเวลาที่ถือหุ้น                                               ปี/เดือน 

(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                                                                                         เป็นผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) จ านวน                                               หุ้น อยู่บ้านเลขที ่                                            . 
ถนน                                                  ต าบล/แขวง                                              .อ าเภอ/เขต                                            . 

จังหวัด                                               โทรศัพท์มือถือ                                      โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน                            . 
E-mail (ถ้ามี)                                                                             ระยะเวลาที่ถือหุ้น                                               ปี/เดือน 

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                                                                                         เป็นผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) จ านวน                                               หุ้น อยู่บ้านเลขที ่                                            . 
ถนน                                                  ต าบล/แขวง                                              .อ าเภอ/เขต                                            . 

จังหวัด                                               โทรศัพท์มือถือ                                      โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน                            . 
E-mail (ถ้ามี)                                                                             ระยะเวลาที่ถือหุ้น                                               ปี/เดือน 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว                                                                                             อายุ              

ปีเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทและขอยืนยันว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสาร

ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อ

รับรองความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการจ านวน                         หน้า  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565” นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน  

ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคัญ ดังนี ้
 

.                                                             ผู้ถือหุ้น 
(                                                            )  
วันท่ี                                                        . 

 

.                                                             ผู้ถือหุ้น 
(                                                            )  
วันท่ี                                                        . 

 

.                                                             ผู้ถือหุ้น 
(                                                            )  
วันท่ี                                                        . 

 



 

 

3. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                                                            บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตามข้อ 2 ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง ยอมรับการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงช่ือไว้เป็นส าคัญ ดังนี ้ 

 

.                                                             ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือ 
(                                                            )  
วันท่ี                                                        . 

 
หมายเหตุ : 

1. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมเอกสารแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน 
1.2 หลักฐานแสดงตน  

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
บุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงช่ือในเอกสารแบบเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

- กรณีมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ/ชื่อสกุล ต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. กรณีที่ต้องการเสนอช่ือบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดท าแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทตามจ านวนชื่อที่ต้องการ

เสนอ (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 1 ฉบับ ใช้ส าหรับเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 1 ราย) 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับสิทธิการเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมหลักฐานประกอบอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง

โทรสารหมายเลข 02-709-4397 หรือทางอีเมล adb-cs@adb.co.th ก่อนน าส่งต้นฉบับให้บริษัทฯ ทั้งนี้ ต้นฉบับต้องส่งภายใน                      
31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
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แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

(1) ช่ือ/นามสกลุ 
(ภาษาไทย)                                                                                                                                             .                                
(ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                         . 

(2) วัน/เดือน/ปีเกิด                                                           อายุ                    ปี สัญชาติ                                        
. 
เลขบ ัตรประจ  าต ั วประชาชน                                                          .ค ู ่ สมรสช ื ่ อ                                                              
.ช่ือ-สกุลเดิม (ถ้ามี)                                                                        .จ านวนบุตร              คน คือ 

ช่ือ-ช่ือสกุล                                                       อาย ุ           ปี ที่ท างาน                                                     
.  
ช่ือ-ช่ือสกุล                                                       อาย ุ           ปี ที่ท างาน                                                     
. 
ช่ือ-ช่ือสกุล                                                       อาย ุ           ปี ที่ท างาน                                                     
. 
ช่ือ-ช่ือสกุล                                                       อาย ุ           ปี ที่ท างาน                                                     
. 

2. ที่อยู่ปัจจุบนั/ที่ติดต่อได้: 

เลขท่ี                              หมู่บ้าน/อาคาร                                                     ซอย                                              . 
ถนน                                                                         ต าบล/แขวง                                                                  . 
อ าเภอ/เขต                                                                จังหวัด                                                                          
. 
รหัสไปรษณีย์                                                              ประเทศ                                                                        . 
โทรศัพท ์                                                                   โทรสาร                                                                        . 
E-mail (ถ้ามี)                                                                                                                                                
. 

3. คุณวุฒิการศึกษา  [   ] ต ่ากว่าปริญญาตร ี  [   ] ปริญญาตรีขึ้นไป 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั สถาบันการศึกษา ปีที่เรียน-ส าเร็จการศึกษา 
    
    

    
    

    
(โปรดแนบหลักฐานการศึกษา) 

4. การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) 



 

 

ชื่อหลักสูตร     ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม 

[   ] Director Certification Program (DCP)        .                                        . 

[   ] Director Accreditation Program (DAP)         .                                        . 

[   ] Audit Committee Program (ACP)         .                                        . 

[   ] The Role of Chairman (RCM)          .                                        . 

[   ] Finance for Non-Finance Director (FN)                                          . 

[   ] อื่นๆ ระบุ                                                 .        .                                        . 

5. ประสบการณ์ท างาน 

ปี พ.ศ. สถานที่ท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 
    

    
    

    
    

6. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน 

สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ 
ระยะเวลา 

(ต้ังแต่ - จนถึง) 

    
    

    
    
    

7. การถือหุ้นในบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) 
บุคคลที่ได้รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ถือหุ้นจ านวน                                                                                  หุ้น 
คู่สมรส ถือหุ้นจ านวน                                                                                                                                หุ้น 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ:- 

(1) ช่ือ-สกุล                                                                                ถือหุ้นจ านวน                                           หุ้น 

(2) ช่ือ-สกุล                                                                                ถือหุ้นจ านวน                                           หุ้น 

(3) ช่ือ-สกุล                                                                                ถือหุ้นจ านวน                                           หุ้น 

8. คุณลักษณะต้องห้ามอื่นๆ  
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ                                                                                               

[  ] ใช่    [  ] ไม่ใช่ 
(2) เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 
[  ] ใช่    [  ] ไม่ใช่ 



 

 

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในความเกี่ยวกับการก ากระท าอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉลหรือทุจริต                                         

[  ] ใช่    [  ] ไม่ใช่ 
(4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  

[  ] ใช่    [  ] ไม่ใช่ 
(5) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าตามความผิดในข้อ (3)                                                                                     

[  ] ใช่   [  ] ไม่ใช่  
 

(6) ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา  

     [  ] มี (โปรดระบุ)                                                                                                                   . 
[  ] ไม่มี  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                        ตกลงให้เสนอชื่อและ
ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกตอ้ง
ครบถ้วนและเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบ
ดังกล่าวได้ 

 

 

.                                                             ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือ 
(                                                            )  
วันท่ี                                                        . 

 
 
 
 
 
 
 
 


