
 
การเสนอบุคคลเพือ่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

 
คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯต้องมีคุณสมบตัิดังนี ้
1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
2. ถือหุ้นในสัดส่วนที่ก าหนดตอ่เนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอบุคคลเขา้

ด ารงต าแหนง่กรรมการและต้องถือหุ้นในวันท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี
  

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดงันี:้ 
1. เป็นผู้มีคุณสมบัตถิูกต้องและไมม่ีลักษณะต้องหา้มตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องเกีย่วกับ
คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนนิงานของกรรมการ  

2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการท างานท่ีด ี 
3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินกจิการอยู่ 
4. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเข้ารว่มเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ี

ประกอบกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกัน หรือเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบริษัทฯ 
5. สามารถเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมเีหตจุ าเป็นหรือ

สุดวิสัย  
6. คุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิม่เติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสม อื่นๆในภายหลัง 

 
ขั้นตอนการเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอ

รายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวไดจ้ากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดสง่เอกสารรายละเอียดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกและจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ของผู้ถือหุ้นท่ีท าการเสนอชื่อ มายงับริษัทฯ 
ตามที่อยู่ดังนี ้

  บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากดั(มหาชน)  
  นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
  เลขที่ 101/88 หมู่ที ่20 ถนนพหลโยธิน  ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120 

ทั้งนี้เอกสารรายละเอยีดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อทีต่้องส่งให้บริษัทฯ มีดังนี ้ 



1.1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามรายละเอยีดระบุในแบบข้อมูลของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการ (แบบ ค) โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดังกลา่ว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

1.2) เอกสารแสดงตน ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและทะเบยีนบ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  

1.3) ส าเนาหลักฐานการศกึษาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
ทั้งนี ้บริษัทฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเตมิในภายหลัง  

2. ระยะเวลาส าหรับการเสนอรายชือ่บุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ คือช่วงเดือนมกราคมของทุกป ี
ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นต้องเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ รวมทั้งเอกสารที่ก าหนดขา้งต้น
ให้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวนัที ่31 มกราคมของแตล่ะปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
คุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือก  

3.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปน็ผู้พจิารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยใช้มติเสียงข้างมากของ
ที่ประชุม โดยมีหลักเกณฑเ์บื้องตน้ในการพิจารณาดังนี้  
3.1) มีคุณสมบัติตามเกณฑข์ั้นตน้ท่ีได้ระบุข้างต้น  
3.2) มีคุณสมบัติโดยรวมทีเ่หมาะสมซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะชว่ยให้คณะกรรมการ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ทั้งนี ้คณะกรรมการจะเป็นผู้ใชด้ลุยพินิจในการตัดสินใจที่จะก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ  

4. หลังจากมีมติเห็นชอบให้บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯคณะกรรมการจะ
ด าเนินการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ต่อไป 
ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุน้ทราบ
ผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม 

5.  คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อในกรณดีังต่อไปนี ้ 
5.1) การเสนอชื่อไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ 
5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่มคีุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติข้างต้น  
5.3) เอกสารที่ประกอบการพิจารณาแตง่ตั้งไมค่รบถ้วนหรือล่าช้า  
5.4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่ปฏิเสธการใหค้วามยินยอมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
5.5) บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนเกินกวา่ 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจท าให้ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.6) กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร  



แบบ ข.  
แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 

 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………………………………………….…………………. เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท ์จากัด (มหาชน) จ านวน ……………….…..……………… หุ้น   อยู่บ้านเลขที ่
…………………….. ถนน ………………………………….. ต าบล/แขวง……………….………………… 
อ าเภอ/เขต ……………….…………………จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย ์………….…..
โทรศัพท์มือถือ ………….…..โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน ………….…....E-mail (ถ้าม)ี …….……………..….. 
 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ  
นาย/นาง/นางสาว………………………………………….…………… อาย ุ……. ปี เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ซึ่งมคีุณสมบัติครบถ้วนและไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑข์องบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความ
ยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไวใ้น แบบ ค (แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเขา้รับการพิจารณา
เป็นกรรมการ) และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทกุหน้ารวมจานวน …….. แผ่น
ทั้งหมดถกูต้องทุกประการ รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็น
หลักฐานขา้พเจา้จงึได้ลงชื่อไว้เปน็ส าคัญดังนี ้ 
 

……………………………….……………ผู้ถือหุ้น  
(…………………..…………….…………)  
วันท่ี …………………………….………… 

 
(3) ช้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว…….………………………….………… บุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ
ตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทัง้ยอมรับการปฏิบัติตาม
การก ากับดูแลกจิการท่ีดีของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจา้จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญดงันี้ 

……………………………….………… บุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่  
 (……………………………….…………)  

           …………./…………../………….. 
 
หมายเหต ุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดงันี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่หนังสือรับรองจากบรษิัทหลักทรัพย ์หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  

2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่  
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

 



แบบ ข.  
 
-  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนติิบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในเอกสารแบบ ข ฉบับนี ้
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูต้อง  

-  กรณีมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง  

3. ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลรายเดยีวกันเพือ่เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอก
เอกสารแบบ ข และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการหากข้อมูลที่ให้ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถตดิต่อได้หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม  



แบบ ค.  
แบบข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพจิารณาเป็นกรรมการ 

 
ตามที่ขา้พเจ้า   ………………………………………….  ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์  จ ากดั (มหาชน) เมื่อวันท่ี …………………… 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  
1. ข้าพเจา้เป็นผู้มคีุณสมบัตถิูกตอ้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องไดก้ าหนดไว้ในเรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ  

2. ข้าพเจา้เข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามที่ประกาศแต่งตั้งและ
ก าหนดเป็นอย่างด ี 

3. ข้าพเจา้เข้าใจในข้อพึงปฏิบัตทิี่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นอย่างด ี 

 

พร้อมกนันีข้้าพเจ้าขอแจ้งประวัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าดังนี้  
1. ชื่อ / นามสกุล  (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………… 

(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................  
2. ประเภทบัตร  

[  ] บัตรประจ าตัวประชาชน  
[  ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบคุคลที่มิได้มีสัญชาติไทย)  
เลขที่บัตร : ................................ ออกที ่.......................................หมดอาย ุ: ....................................  
(โปรดแนบบัตรส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง)  

3. สัญชาต ิ: ...............................................................................................................................................  
4. วัน / เดือน / ปีเกิด : ................................................................................................................................  
5. คู่สมรสชื่อ ........................................................... (ชื่อสกุลเดมิ) ..............................................................  
6. บุตร จ านวน ....................................คน คือ  
ชื่อ-ชื่อสกุล.................................................. อาย.ุ............... ปี ที่ท างาน  ..................................................  
ชื่อ-ชื่อสกุล.................................................. อาย.ุ............... ปี ที่ท างาน  ..................................................  
ชื่อ-ชื่อสกุล.................................................. อาย.ุ............... ปี ที่ท างาน  ..................................................  
ชื่อ-ชื่อสกุล.................................................. อาย.ุ............... ปี ที่ท างาน  ..................................................  
 

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได ้:  
เลขที.่................................... หมู่บ้าน / อาคาร ........................................................................................  
ซอย ..................................... ถนน ............................................ ต าบล ..................................................  
อ าเภอ / เขต ........................................................ จังหวัด  ......................................................................  
รหัสไปรษณีย์ .....................................................  



แบบ ค.  
 
โทรศัพท ์............................................................ โทรสาร ........................................................................  
E-mail …………………………………………………………………………………………………………....  
ที่อยู่ในตา่งประเทศ : (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย) ...............................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………….  
ข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อการติดต่อ .........................................................................................................................  
…………………………………………..……………………………………………………………………….  

 

7. การศึกษา  [  ] ต่ ากวา่ปริญญาตร ี [  ] ปริญญาตรีขึ้นไป 
วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลัก สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบการศกึษา 

    
    
    
    
    
 

8. การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (Thai IOD)  
ชื่อหลักสูตร     ปีท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  

[  ] Director Certification Program (DCP)  ………………………………………………..……  
[  ] Director Accreditation Program (DAP)  ………………………………….……………….…  
[  ] Audit Committee Program (ACP)   …………………………………….……….………  
[  ] The Role of Chairman (RCP)   …………………………….……….………………  
[  ] Finance for Non-Finance Director (FN)  …………………………….………………….……  
[  ] อื่น ๆ ระบุ     …………………………………….…….………… 

 

9. ประสบการณ์ท างาน 
ปี พ.ศ. สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 

    
    
    
    
    
    
    



แบบ ค.  
 
10. การถือหุ้นในบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท ์จ ากัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

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

 
11. ลักษณะต้องหา้มอื่นๆ  
(1)   เป็นบุคคลที่ถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย ์บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน 

ไร้ความสามารถ          [ ] ใช ่[ ] ไม่ใช ่ 
(2)   เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชรีายชื่อบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่  

สมควรเป็นผู้บริหาร ตามข้อบงัคบัตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย   [ ] ใช ่[ ] ไม่ใช ่ 
(3)   อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  

ในความผิดเกี่ยวกับ การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานท่ี มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต  [ ] ใช ่[ ] ไม่ใช ่ 

(4)   อยู่ระหว่างระยะเวลาทีก่ าหนดตามค าส่ังขององค์กรท่ีมีอานาจตามกฎหมายต่างประเทศ  
ห้ามมใิห้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท     [ ] ใช ่[ ] ไม่ใช ่ 

(5)   เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทยีบปรับ  
เนื่องจากการกระท าความผดิตาม (3)      [ ] ใช ่[ ] ไม่ใช ่ 

(6)   ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องเป็นคู่สญัญา  
[  ] ม ี(โปรดระบุ) ……………………………….………………………………………………………… 
[  ] ไม่ม ี 

 
ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอชื่อเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่ารายละเอียด
ข้อมูลข้างต้นรวมทัง้เอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันน้ีถกูต้องครบถ้วนเป็นความจรงิทุกประการ ทั้งนี ้ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้บริษัทฯเปดิเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามที่ได้แนบและรับรองส าเนาแลว้ดงันี ้ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี  
4. ส าเนาหลักฐานการศกึษา  
 
 

………………………………………… บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(…………………………………………)  

       ………../…………../………. 


