
การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการ 
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

1. วัตถุประสงค 
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนและเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี ไดกําหนดใหกอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องท่ีผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท
ฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกต้ังเปนกรรมการตาม
หลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด 

2. คุณสมบัติของผูถือหุน 
คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถือหุนหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับ

การพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ ผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีประสงคจะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ตองถือหุนไมนอย
กวารอยละ 0.05 ของหุนบริษัทฯ ท่ีชําระแลวท้ังหมด โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ไดและเปนการถือหุน
อยางตอเนื่องนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 

3. หลักเกณฑใหสิทธิผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
3.1 เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมบรรจุเรื่องดังตอไปนี้เปนวาระ

การประชุม 
(1) เรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
(2) เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได 
(3) เรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมาและไดรับมติสนับสนุนดวย

เสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
(4) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูล หรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือ

เสนอมาไมทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(5) เรื่องท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
(6) เรื่องท่ีเสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนนั้นมีขอความท่ีไมตรงตามความเปนจริงหรือมีขอความ

คลุมเครือ 
(7) เรื่องท่ีเปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมีนัยสําคัญ

ตอผูถือหุนโดยรวม 
(8) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ขอบังคับทางการ หนวยงานท่ีกํากับดูแลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ 
(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนและบริษัทฯ ไดดําเนินการกําหนด

เปนวาระการประชุมทุกครั้ง 
(10) เรื่องท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 
(11) เรื่องท่ีซ้ํากับเรื่องท่ีไดเสนอมากอนแลว 

3.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 
(1) ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 นั้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม โดยกรอก

รายละเอียดใน “แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555” พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของอยาง
ครบถวนและสมบูรณ และสงถึงเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2555 ตามท่ีอยูดังนี้ 



เลขานุการบริษัท 
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10120 

(2) ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมตอ
คณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2555” ใหครบถวนพรอมลงช่ือไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายท่ี 2 เปนตนไปกรอกขอมูลเฉพาะในสวนท่ี (1) และ (2) ของ “แบบ
ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” ใหครบถวนและลงช่ือไวเปนหลักฐานทุกรายแลว
รวบรวม “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” และหลักฐานการถือหุนพรอมเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสง
ตนฉบับตาม 3.2 (1) ได 

(3) ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกวา 
1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” 1 แบบ ตอ 
ระเบียบวาระ พรอมลงช่ือไวเปนหลักฐานใหครบถวน หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับตาม 3.2 (1) ได 

(4) คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจาณา
และบริษัทฯ จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2555 โดยเรื่องท่ีผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือบอกกลาวการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2555 พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการตอไป 

4. หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 
4.1 บุคคลท่ีไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการ จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(1) มีอายุไมเกิน 70 ปบริบูรณ 
(2) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  
(3) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty of 

Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางท่ี มีอายุท่ีเหมาะสม มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ 
สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ มีการเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมท่ี
สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือเปนนักธุรกิจท่ีมี
ช่ือเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมท่ีดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม 

(4) ไมดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 
4.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 

(1) ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 นั้น สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการได 
โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555” พรอม
แนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และขอใหผูท่ีไดรับการเสนอช่ือกรอก “แบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเขารับการพิจารณา
เลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของอยางครบถวนและสมบูรณ
ดังนี ้

 



(1.1) แบบขอมูลบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2555 

(1.2) เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) 
ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

(1.3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี) 
และสงถึงเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2555 ตามท่ีอยูดังนี้ 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10120 

(2) ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการตอ
คณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” ใหครบถวนพรอมลงช่ือไวเปนหลักฐานและผูถือหุนรายท่ี 2 เปนตนไปกรอกขอมูลเฉพาะ
ในสวนท่ี (1) ของ “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2555” ใหครบถวนและลงช่ือไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมหลักฐานการถือหุนของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกันเสนอตอ
คณะกรรมการ หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับตาม 4.2 (1) ก็ได 

(3) ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการมากกวา 1 
คน ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบขอมูลบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2555” 1 แบบ ตอกรรมการ 1 คน พรอมลงช่ือไวเปนหลักฐานใหครบถวน และแนบหลักฐานตาม 4.2 (1) (1.1) – 
(1.3) ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทุกคนดวย หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับไดตาม 4.2 (1) 

(4) บริษัทฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถือหุนเสนอ พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของท่ีครบถวน ถูกตอง และมี
ขอมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกลั่นกรอง คัดเลือก เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบริษัทฯ 
จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2555. ตอไป 



แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว   
เปนผูถือหุนของ บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน   หุน 
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จังหวัด   หมายเลขโทรศัพทมือถือ   
หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน   E-mail (ถามี)   

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป   
เรื่อง   

(3) โดยมีขอเสนอเพื่อพิจารณา   
  
และมีขอมูลประกอบท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผลเปนตน) 
  
  
  
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดลงช่ือรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน   แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอฯนี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ และ
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงช่ือไวเปนสําคัญดังนี ้

  ผูถือหุน 
( ) 
วันท่ี   

หมายเหตุ 1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุนไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพยฯ และในกรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคลจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงช่ือไวในแบบเสนอ
ระเบียบวาระฯ นี้ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

2. ตนฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระฯ นี้ จะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2555 เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัท และเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3. ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบเสนอระเบียบวาระฯ นี้ และลง
ช่ือไวเปนหลักฐานทุกรายและรวบรวมกันเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ 3.2 (2) 

4. ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองจัดทําแบบเสนอ
ระเบียบวาระฯ 1 แบบตอ 1 ระเบียบวาระและรวบรวมกันเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ 3.2 (3) 

5. กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง 

6. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิผูถือหุนท่ีใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไม
ครบถวน 



แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว   
เปนผูถือหุนของ บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน   หุน 
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จังหวัด   หมายเลขโทรศัพทมือถือ   
หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน   E-mail (ถามี)   

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว /     
อายุ   ป เปนกรรมการ บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม
หลักเกณฑของบริษัทและมีหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดาน
คุณสมบัติ ไดแก การศึกษา ประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดลงช่ือรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนาจํานวน 
  แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอฯนี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ และ
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงช่ือไวเปนสําคัญดังนี้ 

  ผูถือหุน 
( ) 
วันท่ี   

หมายเหตุ 1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุนไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพยฯ และในกรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคลจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงช่ือไวในแบบเสนอ
ระเบียบวาระฯ นี้ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

2. ตนฉบับของแบบขอเสนอช่ือบุคคลฯ นี้ จะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2555 เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัท และเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3. ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบขอเสนอช่ือบุคคลฯ 
นี้ และลงช่ือไวเปนหลักฐานทุกรายและรวบรวมกันเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑขอ 4.2 (2) 

4. ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการมากกวา 1 ราย ผูถือหุนตองจัดทําแบบขอ
เสนอช่ือบุคคลฯ 1 แบบตอกรรมกรร 1 คน และรวบรวมกันเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑขอ 4.2 (3) 

5. กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง 

6. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิผูถือหุนท่ีใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไม
ครบถวน หรือบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหาม 



แบบขอมูลบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

1. ขอมูลท่ัวไปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
(1) ช่ือ – ช่ือสกุล (ภาษาไทย)   (ช่ือสกุลเดิม  ) 

(ภาษาอังกฤษ)   
(2) วัน/เดือน/ปเกิด   อายุ   ป 
(3) สัญชาติ   
(4) สุขภาพ [   ] แข็งแรงเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีกรรมการได [   ] ไมแข็งแรงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีกรรมการได 

(โปรดแนบใบรับรองแพทยยอนหลังไมเกิน 6 เดือน) 
(5) สถานภาพการสมรส [   ] โสด [   ] สมรส [   ] หยาราง 
(6) คูสมรสช่ือ   (ช่ือสกุลเดิม  ) 
(7) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 

ช่ือบุตร  วัน / เดือน / ป
เกิด 

 อายุ (ป)  สถานท่ีทํางาน 

       

       

       

       

2. ท่ีอยูปจจุบัน 
(1) ท่ีอยูสถานประกอบธุรกิจ ช่ือสถานประกอบธุรกิจ   

เลขท่ี   ตรอก/ซอย   ถนน   
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   
จังหวัด   โทรศัพท   

(2) ท่ีอยูสถานท่ีพักอาศัย เลขท่ี   ตรอก/ซอย   ถนน   
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   
จังหวัด   โทรศัพท   

(3) ท่ีอยูในตางประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศ) 
  
  
  
 
 
 

 
สําหรับติดรูปสี 

ขนาด 2 นิ้ว 



3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
(1) คุณวุฒิการศึกษา 

ช่ือสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก  ปท่ีสําเร็จ 
     

     

     

     

(2) หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน/สถาบันการเงิน 

ช่ือหลักสูตร  ผูจัดหลักสูตร  ปท่ีเขารวม 
     

     

     

     

4. ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน 

ต้ังแต พ.ศ. ถึง พ.ศ.  ช่ือสถานท่ีทํางาน  ประเภทธุรกิจ  ตําแหนงงาน 
       

       

       

       

5. หนาท่ีความรับผิดชอบในตําแหนงงานปจจุบัน 
  
  
  
  

6. การถือหุนใน บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี   (วันท่ีไดรับการเสนอช่ือ) 
ถือหุนสามัญ   หุน 
คูสมรส ถือหุนสามัญ   หุน 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (1) ช่ือ   ถือหุนสามัญ   หุน 

(2) ช่ือ   ถือหุนสามัญ   หุน 
 
 



7. ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
ช่ือธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ผูเกี่ยวของ รอยละ

ของ 
หุนท่ีถือ 

ตําแหนงงานใน
ธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

ต้ังแตป 

____________________ ___________________ _______________ ______ ______________ _________ 
____________________ ___________________ _______________ ______ ______________ _________ 
____________________ ___________________ _______________ ______ ______________ _________ 

หมายเหตุ: สําหรับทุกธุรกิจท่ีเปนกรรมการหรือผูบริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุนเกินกวารอยละ 0.5 ของหุนท่ีไดจําหนาย
แลวของธุรกิจนั้น 

8. ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ) 
ศาล สถานะ 

(โจทก/จําเลย/
ผูรอง) 

คดี 
(แพง/อาญา/
ลมละลาย) 

ขอหาหรือฐาน
ความผิด 

ทุนทรัพย เลขท่ีคดี ผลคดี 
 

____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ___________ ___________ 
____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ___________ ___________ 

9. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ (ขอใดจัดหาไมได ใหระบุเหตุผลดวย) 
(1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(3) สําเนาทะเบียนบาน 
(4) หลักฐานแสดงการชําระภาษีเงินไดในปท่ีผานมา 
(5) หนังสือรับรองการทํางานจากสถานท่ีทํางานปจจบัุนหรือลาสุด 
(6) สําเนาหนังสือตรวจคนเขาเมือง/สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ) 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ )   ตกลงใหเสนอช่ือ
และขอมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท และขอรับรองวารายละเอียดในแบบขอมูลขางตน
นี้ถูกตองครบถวน และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพรอมนี้เปนความจริงทุกประการ และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือ
เอกสารประกอบดังกลาวได 

ลงช่ือ   บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

 ( ) 
 วันท่ี   
 
 
 

 


