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บริษทั  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ีองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ 

รับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
 

1. วตัถุประสงค์ 
ด้วยบริษทั ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

บริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อบรรจุเป็น
วาระในการประชุมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 

 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
กฏหมายก าหนด คือ เป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ไม่นอ้ยกวา่ 27,000,000 หุน้) 
 

3. เอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วข้อง 
3.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 
หรือจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็นส าเนาตอ้งรับรองส าเนา 
ถูกตอ้ง 
3.2 หลกัฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 6 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ 
ผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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4. กำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
4.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ 
      (1)  กรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 (แบบ ก.) 

ใหค้รบถว้นและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ 
      (2)  กรณีท่ีผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 ราย ตอ้งการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ใหผู้ถื้อหุน้ 

ทุกรายกรอกขอ้มูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตาม 
รายละเอียดท่ีระบุ แลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั และใหร้ะบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บ 
มอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับริษทั จานวน 1 คน 

      (3)  กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ใหจ้ดัท า 
แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุแลว้ 
รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั 

4.2 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
        (1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือใหข้อ้มูลเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น 

ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 
      (2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิได ้

แสดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
      (3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
      (4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา 

และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลง 
ไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

      (5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ 
หน่วยงานก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ี 
ประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

                  (6) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
                  (7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

4.3 กำรพจิำรณำ 
(1)  เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้น 

จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการบริษทั 
ถือเป็นท่ีสุด 

(2) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2560 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
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(3)  เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้เพื่อทราบในการประชุม 
สามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผล 
 

       5.   กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
5.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ 
     ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
(1) กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาปี 2560 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตาม
รายละเอียดท่ีระบุ 
(2) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมากกว่า 1 ราย ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายกรอกขอ้มูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุดและลงนาม พร้อม
แนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ แลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั และให้ระบุช่ือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับริษทั จ านวน 1 คน 
(3) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
มากกว่า 1 รายช่ือ ให้จดัท าแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายช่ือและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตาม
รายละเอียดท่ีระบุ แลว้รวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั 
(4) กรอกแบบขอ้มูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 (แบบ ค.) ให้ครบถว้น และลงนามโดย
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือ ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือ
รับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบนัหรือล่าสุด พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณี
เสนอช่ือมากกวา่ 1 รายช่ือ ใหก้รอก 1 ชุด ต่อ 1 รายช่ือ 

5.2 คุณลกัษณะและคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอสิระ 
(1) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น 
     ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 
(3) มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์    
สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
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   5.3 กำรพจิำรณำ 
(1) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้น 
จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือ
เป็นท่ีสุด 
(2) บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะได้รับการบรรจุช่ือในการ
ประชุม สามญัผูถื้อหุ้นประจาปี 2560 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 
(3) บุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ใหท้ราบในการ 
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผล 
 

6 ช่องทำงกำรรับเร่ืองทีผู้่ถือหุ้นเสนอ 
ผูถื้อหุน้สามารถแจง้เร่ืองผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
6.1 จดัส่งเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษทั    โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี :- 
 

นางปาริชาต  โพธ์ิบาง 
เลขานุการบริษทั   
บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 620/5  หมู่ 11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
 

6.2 หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ เลขานุการบริษทั  
โทรศพัท ์038 480 020 – 1 โทรสาร  038 480 080  

  มือถือ     66 081 377 0852 
  อีเมล ์     parichart.p@pan-group.com  
 

       7.    ระยะเวลำในกำรย่ืนเสนอวำระและช่ือบุคคล 
 ตั้งแต่วนัท่ี 20  ธนัวาคม 2559  ถึงวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะถือวนัท่ีตามตราประทบั 

ไปรษณียบ์นหนา้ซองเป็นส าคญั 
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บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 (แบบ ก.) 

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

1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ - ช่ือสกลุ ของผู้เสนอวำระ) :  ………………………………………….…………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิต่อได้ : 
เลขท่ี................หมู่บา้น / อาคาร …………….………… หมู่ท่ี ………ตรอก / ซอย ………………………… 
ถนน...........................................ต าบล/แขวง……………….………..อ าเภอ / เขต........................................... 
จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์…….…..……….ประเทศ.............................................. 
โทรศพัท…์………..…………… โทรสาร........................................ E-mail…………………………………. 
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
….……………………………………………………………………………………………………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………..………. 

 
2. จ ำนวนหุ้นที่ถือครอง:……..…..…………………...หุน้ 
3. เร่ืองที่เสนอ :…………………………………………………………………………………………………………. 
   วตัถุประสงค์:  [  ] เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา   [  ] เพ่ือทราบ 
   รำยละเอยีดพร้อมเหตุผลประกอบ :…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………
.…………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
เอกสำรประกอบ:    มีดงัน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………..………………
.…………………………………………………………………………...………………………………..……………
….…………………………………………………………………………...………………………………..…………
…….…………………………………………………………………………...………………………………..………
……….…………………………………………………………………………...………………………………..…… 
 
 



หนา้ท่ี 6 จาก 11 หนา้ 

4. เอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วข้องในกำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
4.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่  ใบหุน้ หรือหนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 
หรือจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็นส าเนาตอ้งรับรองส าเนา 
ถูกตอ้ง 
4.2  หลกัฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น ไดแ้ก่ 

กรณผู้ีถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
กรณผู้ีถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  
ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 6 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
5. ค ำรับรอง 

  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถ้วน และยินยอมให้
บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 
 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผูถื้อหุน้ 
                                                                    ( ……………………………………………) 
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บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560  (แบบ ข.) 
 

วนัท่ี.................................................. 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้ำพเจ้ำ(ช่ือ - ช่ือสกลุ  ของผู้เสนอช่ือบุคคล) :  ………………………..……………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิต่อได้ : 
เลขท่ี................หมู่บา้น/ อาคาร …………….………… หมู่ท่ี ………ตรอก / ซอย …………………….…… 
ถนน........................................ต าบล/แขวง……………..…….……..อ าเภอ / เขต............................................. 
จงัหวดั………………………..…รหสัไปรษณีย…์………...……….ประเทศ................................................. 
โทรศพัท…์…………………… โทรสาร.......................................E-mail……………………………………. 
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
….……………………………………………………………………………………………………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………..………. 
 

2. จ ำนวนหุ้นที่ถือครอง:………………….………. หุน้  
3. รำยช่ือบุคคลที่ประสงค์จะเสนอช่ือเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั :  
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
4. เอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วข้องในกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

4.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่  ใบหุน้ หรือหนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 
หรือจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็นส าเนาตอ้งรับรองส าเนา 
ถูกตอ้ง 
 
4.2  หลกัฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น ไดแ้ก่ 

กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  
ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 6 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือท่ีไดล้งนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

5. ค ำรับรอง 
  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถ้วน และยินยอมให้

บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผูถื้อหุน้ 
                                                                   ( ……………………………………………) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ท่ี 9 จาก 11 หนา้ 

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  (แบบ ค.) 
   

                                                                                           วนัท่ี ……………………………………… 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
     (1) ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) …………………..……………… (ช่ือสกลุเดิม ……………………….………) 
                                (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………….………… 
   (2) วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อาย ุ…………….ปี   สญัชาติ …………………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หยา่ร้าง 
     (4) คู่สมรสช่ือ ………………………………………………… (ช่ือสกลุเดิม……………………………….) 
     (5) รายละเอียดเก่ียวกบับุตร 

  ช่ือบุตร       วนั/เดือน/ปีเกิด      อาย ุ(ปี)         สถานท่ีท างาน 
…………………………………..       .……………….      .……… ………………………………… 
…………………………………..       .……………….      .……… ………………………………… 
…………………………………..       .……………….      .……… ………………………………… 
…………………………………..       .……………….      .……… ………………………………… 
…………………………………..       .……………….      .……… ………………………………… 
2.  ที่อยู่ 
     (1) สถานท่ีท างาน   

ช่ือสถานประกอบธุรกิจ   …………………………………………………..…………………. 
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………อ าเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ………………………. 
รหสัไปรษณีย ์............................................ โทรศพัท ์…………………………… 

 (2) ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้ 
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………อ าเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ………………………. 
รหสัไปรษณีย.์............................................โทรศพัท ์…………………………… 

   
 
 
 

 

 

 

ส าหรับติดรูปสี 

ขนาด  2 น้ิว 
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3.  คุณสมบัตติำมวชิำชีพ 
     (1)  วฒิุการศึกษา 

   ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา             ช่ือคุณวฒิุและสาขาวชิาเอก       ปีท่ีส าเร็จ 
……………………………………                    .............................................              ......................... 
……………………………………                    .............................................              ......................... 
……………………………………                    .............................................              ......................... 
 

     (2)  ประวติัการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
                ช่ือหลกัสูตร                       ปีท่ีเขา้ร่วม 
…………………………………………………………  ………………………………….. 

 
4.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถึงปัจจุบัน 

  ตั้งแต่ พ.ศ.ถึง พ.ศ.              ช่ือสถานท่ีท างาน                    ประเภทธุรกิจ     ต าแหน่งงาน 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 
5.  หน้ำที่ควำมรับผดิชอบในต ำแหน่งงำนปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
6.    กำรถือหุ้นใน บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ ณ วนัท่ี ……………………………(วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) 
     ถือหุน้สามญั   จ านวน………………….. หุน้ 
     คู่สมรส ถือหุน้สามญั  จ านวน……………………หุน้ 
     บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
     (1) ช่ือ………………………………………………… ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (2) ช่ือ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (3) ช่ือ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (4) ช่ือ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
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7.  ธุรกจิที่เกีย่วข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
      ช่ือธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ           ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ร้อยละของ       ต าแหน่งงาน ตั้งแต่ปี 

หุน้ท่ีถือ       ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง      
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   ……… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   ……… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   ……… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   ……… 
        หมายเหตุ  :   ส าหรับทุกธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกิจนั้น 

 
8.  ประวตักิำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผดิลหุโทษ) 
         ศาล             สถานะ           คดี (แพ่ง/อาญา          ขอ้หาหรือ                 ทุน                  เลขท่ี                   ผลคดี 
                          (โจทก/์จ าเลย           /ลม้ละลาย)          ฐานความผิด             ทรัพย ์                คดี 
                               /ผูร้้อง) 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    ………….…    ………….….    …………. 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    ………….…    ………….….    …………. 
 
9.  เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(3) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงคุณวฒิุการศึกษา 
(5) หนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบนัหรือล่าสุด  

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

และขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี  เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  และขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบ
ขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมใหบ้ริษทัฯ 
เปิดเผยขอ้มูล  หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้
 
 
     ลงช่ือ.........................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
                                           (............................................................) 
 


