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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเปน็กรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 

 
1. วัตถุประสงค ์

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ 
การพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อบรรจุเป็น
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด 
 
2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ 
การพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ต้องมีคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด คือ เป็นผู้ถือหุ้นคนหน่ึง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 6,253,750 หุ้น) จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมี
สิทธิออกเสียง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 คือ 125,075,000 เสียง 
 
3. เอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้อง 

3.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น  หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) 
หรือจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หากเป็นส าเนาต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุน้ 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
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4. กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ 
4.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ 

(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 (แบบ ก.)       
ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ 

(2) กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุด และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียด
ท่ีระบุแล้วรวมเอกสารท้ังหมดเป็นชุดเดียวกัน  และให้ระบุชื่อบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จ านวน 1 คน 

(3) กรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดท า
แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดท่ีระบุแล้ว รวม
เอกสารท้ังหมดเป็นชุดเดียวกัน      

4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นวำระกำรประชุม 
(1) เรื่องท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน

ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาท่ีก าหนด 
(2) เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงท่ีกล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้

แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเร่ืองดังกล่าว 
(3) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
(4) เร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา

และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไป
อย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

(5) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัทฯ มติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(6) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
(7) กรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

4.3 กำรพิจำรณำ 
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบื้องต้น หากข้อมูล และเอกสารครบถ้วนจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ท้ังน้ี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือ
เป็นท่ีสุด 

(2) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2566 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
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(3) เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล  

 
5. กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 

5.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ 
      ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ดังน้ี 
(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดท่ีระบุ 

(2) กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย  ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็น
กรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด และลงนาม  พร้อม
แนบหลักฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ แล้วรวมเอกสารท้ังหมดเป็นชุดเดียวกัน  และให้ระบุชื่อ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จ านวน 1 คน 

(3) กรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท
มากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดท าแบบ  ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนาม พร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดท่ีระบุ แล้วรวมเอกสารท้ังหมดเป็นชุดเดียวกัน  

(4) กรอกแบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงนามโดยบุคคลท่ี
ได้รับการเสนอชื่อ  พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอชื่อ ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรอง
การท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบันหรือล่าสุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีเสนอ
ชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ  ให้กรอก 1 ชุด  ต่อ 1 รายชื่อ    

5.2 คุณลักษณะ และคุณสมบัตขิองกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ 
 (1)    มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) มีความรู ้ ความสามารถ  ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

(3) มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็น
ประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 
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5.3 กำรพิจำรณำ 
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบื้องต้น  หากข้อมูล และเอกสารครบถ้วนจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ท้ังน้ี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสุด 

(2) บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุม
สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจ าปี  2566  ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

(3)   บุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล 

 
6. ช่องทำงกำรรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเร่ืองผ่านช่องทาง ดังน้ี 
6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ท่ีลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี :- 
 

นายศุภโชค  สิริจันทรดิลก 
เลขานุการบริษัท   
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 129/1 ถนนช่องนนทรี  
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
   6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี เลขานุการบริษัท โทร.02-295-0911-9  
         ต่อ 250 

 
7. ระยะเวลำในกำรย่ืนเสนอวำระและชื่อบุคคล 
 ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 ธันวาคม 2565  ท้ังน้ี บริษัทฯ จะถือวันท่ีตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซอง 
เป็นส าคัญ 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำป ี2566 (แบบ ก.) 
 

วันท่ี.......................................... 
 
1. ข้อมูลทั่วไป: 

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ - ชื่อสกุล ของผู้เสนอวำระ) : …….………………...……………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได ้: 
เลขท่ี................. หมู่บ้าน / อาคาร………….………… หมู่ท่ี……… ตรอก / ซอย………....…….…... 
ถนน................................... ต าบล / แขวง………….………. อ าเภอ / เขต...................................... 
จังหวัด…………………....... รหัสไปรษณีย์…………..……… ประเทศ........................................... 
โทรศัพท์……………………. โทรสาร....................................  E-mail……………………….……… 
ท่ีอยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ในต่างประเทศ) 
………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………..….
………..………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………... 

2. จ ำนวนหุ้นที่ถือครอง: …………………. หุ้น  
3. เรื่องที่เสนอ: ……………………………………………………………………………...………………… 

   วัตถุประสงค ์:  [  ] เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพจิารณา   [  ] เพื่อทราบ 
   รำยละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ :  ……………………………………………………………………..       
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
   เอกสำรประกอบ :  มีดังน้ี 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………     
 

4. เอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้องในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชมุ 
 4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)   
หรือจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หากเป็นส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
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4.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุน้ 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนา
ใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
5. ค ำรับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน  และยินยอมให้บริษัทฯ 
เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถือหุ้น 
                                                                      (                                                  ) 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566  (แบบ ข.) 
 

วันท่ี....................................... 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ - ชื่อสกุล ของผู้เสนอชื่อบุคคล) :  ………………………..………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได ้: 
เลขท่ี............... หมู่บ้าน / อาคาร….…………………… หมู่ท่ี….…… ตรอก / ซอย.…………….…… 
ถนน.................................... ต าบล / แขวง………….……….. อ าเภอ / เขต.................................... 
จังหวัด……………………… รหัสไปรษณีย์…………..………. ประเทศ.......................................... 
โทรศัพท์…………………….. โทรสาร.................................... E-mail……………………………….. 
ท่ีอยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ในต่างประเทศ) 
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

2. จ ำนวนหุ้นที่ถือครอง: ……………………. หุ้น 
3. รำยชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท:        
    …………………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………. 
4. เอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้องในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)   
หรือจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หากเป็นส าเนาต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง  

4.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
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กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนา
ใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
5. ค ำรับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ 
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถือหุ้น 
                                                                      (                                                  ) 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566  (แบบ ค.) 
   
                                                                                           วันท่ี………………………………… 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
     (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)…………………..……………… (ชื่อสกุลเดิม……………………….………) 
                             (ภาษาอังกฤษ)…..……………………………………………………………….………… 
   (2) วัน/เดือน/ปีเกิด………………………………….. อาย…ุ………….ป ี  สัญชาติ ……….…………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หย่าร้าง 
     (4) คู่สมรสชื่อ.………………………………………………… (ชื่อสกุลเดิม………………..…………….) 
     (5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 
                ชือ่บุตร      วัน/เดือน/ปีเกิด  อาย ุ(ปี)      สถานท่ีท างาน 
      ...........................................  .……………………. ………… ………………………… 
      ….…………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
      .……………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
      …….………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
2.  ที่อยู่ 
     (1) สถานท่ีท างาน   

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ…….………………………………………………..…………………. 
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง…………………… อ าเภอ/เขต…………………. จังหวัด….……………………. 
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์…………………………… 

 (2) ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ท่ีติดต่อได้ 
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน….………………………… 
ต าบล/แขวง…………………… อ าเภอ/เขต…………………. จังหวัด.………………………. 
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์………………………… 

  
 
 
 
 

ส าหรับติดรูปสี 
ขนาด 2 นิ้ว 
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3.  คุณสมบัติตำมวิชำชพี 
     (1)  วุฒิการศึกษา 

ชื่อสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา         ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวชิาเอก                ปีท่ีส าเร็จ 
………………………………………        …………………………………..        ….………………... 
………………………………………        …………………………………..        ….………………... 
………………………………………        …………………………………..        ….………………... 

     (2)  ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
                        ชื่อหลักสูตร                                    ปีท่ีเข้าร่วม 
……………………………………………………………….        …………………………………….. 
……………………………………………………………….        …………………………………….. 

4.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถึงปจัจุบนั 
      ต้ังแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.                       ชือ่สถานท่ีท างาน                   ประเภทธุรกิจ    ต าแหน่งงาน 
      …...……………………        ………………………………        …………………        ……….………… 
      ……..………………….        ………………………………        …………………        …….…………… 
      …...……………………        ………………………………        …………………        ……….………… 
      ……...…………………        ………………………………        …………………        ……….………… 
5.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต ำแหนง่งำนปจัจบุัน 
      ………………………………………………………………………………………………………………...  
      ………………………………………………………………………………………………………………... 
6.  กำรถือหุ้นใน บมจ.ธนูลักษณ์      ณ วันท่ี…...………….………… (วันท่ีได้รับการเสนอชื่อ) 
     ถือหุ้นสามัญ   จ านวน……………………หุ้น 
     คู่สมรสถือหุ้นสามัญ   จ านวน……………………หุ้น 
     บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     (1) ชื่อ……………………………………………………… ถือหุ้นสามัญ จ านวน……………………..หุ้น 
     (2) ชื่อ……………………………………………………….ถือหุ้นสามัญ จ านวน……………………..หุ้น 

7.  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ 
      ชื่อธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ  ผู้เกี่ยวข้อง  ร้อยละของ       ต าแหน่งงาน ต้ังแต่ปี 

หุ้นท่ีถือ       ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง      
      ………………..……..   ………………..   ….……………..   …….…......   …………………..   ………. 
      ……………..………..   ………………..   ….……………..   …….…......   …………………..   ………. 
หมำยเหต ุ :   ส าหรับทุกธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1.0 ของหุ้น 
                      ท่ีจ าหน่ายได้แล้วของธุรกิจน้ัน 
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8.  ประวัติกำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ) 
         ศาล             สถานะ   คดี (แพ่ง/อาญา          ข้อหาหรือ          ทุน            เลขท่ี            ผลคดี 
                         (โจทก์/จ าเลย          /ล้มละลาย)          ฐานความผิด      ทรัพย์           คดี 
                               /ผู้ร้อง) 
      .…………   ………………   …………………..   ………………..   ……...….   …….……   …..………. 
      .…………   ………………   …………………..   ………………..   ……...….   …….……   …..………. 
9.  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ  

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
(4) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(5) หนังสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบันหรือล่าสุด  

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ตกลงให้เสนอชื่อ และ  

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี    เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท  และขอรับรองว่ารายละเอียดใน
แบบข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน  และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ  และยินยอม
ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล  หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้ 
 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ 
                                           (.....................................................) 
 
 
 


