บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์ กำรให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรี่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ มและ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
1. วัตถุประสงค์
ด้วยบริ ษทั ตระหนักถึ งสิ ทธิ และความเท่า เที ย มกันของผูถ้ ื อหุ ้นตามหลัก การก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี
บริ ษทั จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เพื่อบรรจุเป็ น
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฏหมายกาหนด คือ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งถือหุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ไม่นอ้ ยกว่า 27,000,000 หุน้ )
3. เอกสำรหลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ น้ หรื อหนังสื อรับรองการถือหุน้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์ (Broker)
หรื อจาก บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

หน้าที่ 1 จาก 11 หน้า

4. กำรเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น
4.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ
(1) กรอกแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 (แบบ ก.)
ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
(2) กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ให้ผถู ้ ือหุน้
ทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็ นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับบริ ษทั จานวน 1 คน
(3) กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จดั ทา
แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้ว
รวมเอกสารทั้งหมดเป็ นชุดเดียวกัน
4.2 เรื่ องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุ ม
(1) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรื อให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
(2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนิ นการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา
และเรื่ องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งก่อน
(5) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานกากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(6) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
(7) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4.3 กำรพิจำรณำ
(1) เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั
ถือเป็ นที่สุด
(2) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี 2560 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
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(3) เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งเพื่อทราบในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผล
5. กำรเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
5.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนี้
(1) กรอกแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุ
(2) กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุ ดและลงนาม พร้อม
แนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็ นชุ ดเดียวกัน และให้ระบุชื่อ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับบริ ษทั จานวน 1 คน
(3) กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นต้องการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
มากกว่า 1 รายชื่ อ ให้จดั ทาแบบ ข. 1 ชุ ด ต่อ 1 รายชื่ อและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็ นชุดเดียวกัน
(4) กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ไ ด้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงนามโดย
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ พร้ อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุค คลที่
ได้รับการเสนอชื่ อ ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึก ษา และหนังสื อ
รับรองการทางานจากสถานที่ทางานปั จจุบนั หรื อล่าสุ ด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณี
เสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้กรอก 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ
5.2 คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ
(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู ้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เป็ น
ประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั
(3) มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมี ความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม ใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
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5.3 กำรพิจำรณำ
(1) เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือ
เป็ นที่สุด
(2) บุ คคลที่ ได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุ ชื่อในการ
ประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษทั
(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผล
6 ช่ องทำงกำรรับเรื่ องทีผ่ ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถแจ้งเรื่ องผ่านช่องทาง ดังนี้
6.1 จัดส่ งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนมาที่ :นางปาริ ชาต โพธิ์ บาง
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 620/5 หมู่ 11 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
6.2 หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 038 480 020 – 1
โทรสาร 038 480 080
มือถือ 66 081 377 0852
อีเมล์ parichart.p@pan-group.com
7. ระยะเวลำในกำรยื่นเสนอวำระและชื่ อบุคคล
ตั้งแต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะถือวันที่ตามตราประทับ
ไปรษณี ยบ์ นหน้าซองเป็ นสาคัญ

หน้าที่ 4 จาก 11 หน้า

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหำชน)
แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แบบ ก.)
วันที่.............................................
1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ ำพเจ้ ำ (ชื่ อ - ชื่ อสกุล ของผู้เสนอวำระ) : ………………………………………….……………
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิ ต่ อได้ :
เลขที่................หมู่บา้ น / อาคาร …………….………… หมู่ที่ ………ตรอก / ซอย …………………………
ถนน...........................................ตาบล/แขวง……………….………..อาเภอ / เขต...........................................
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …….…..……….ประเทศ..............................................
โทรศัพท์…………..…………… โทรสาร........................................ E-mail………………………………….
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณี บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
….……………………………………………………………………………………………………..……….
….……………………………………………………………………………………………………..……….
….……………………………………………………………………………………………………..……….
….……………………………………………………………………………………………………..……….
2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง:……..…..…………………...หุน้
3. เรื่ องที่เสนอ :………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์ :
[ ] เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
รำยละเอียดพร้ อมเหตุผลประกอบ :…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………
.…………………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………
เอกสำรประกอบ: มีดงั นี้
…………………………………………………………………………………………………………..………………
.…………………………………………………………………………...………………………………..……………
….…………………………………………………………………………...………………………………..…………
…….…………………………………………………………………………...………………………………..………
……….…………………………………………………………………………...………………………………..……

หน้าที่ 5 จาก 11 หน้า

4. เอกสำรหลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้ องในกำรเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ ม
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุน้ หรื อหนังสื อรับรองการถือหุน้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์ (Broker)
หรื อจาก บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง
4.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
5. คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรั บรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถู กต้องครบถ้วน และยินยอมให้
บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ............................................................. ผูถ้ ือหุน้
( ……………………………………………)

หน้าที่ 6 จาก 11 หน้า

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหำชน)
แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
ในกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แบบ ข.)
วันที่..................................................
1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ ำพเจ้ ำ(ชื่ อ - ชื่ อสกุล ของผู้เสนอชื่ อบุคคล) : ………………………..…………………………………….
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิ ต่ อได้ :
เลขที่................หมู่บา้ น/ อาคาร …………….………… หมู่ที่ ………ตรอก / ซอย …………………….……
ถนน........................................ตาบล/แขวง……………..…….……..อาเภอ / เขต.............................................
จังหวัด………………………..…รหัสไปรษณี ย…
์ ………...……….ประเทศ.................................................
โทรศัพท์……………………… โทรสาร.......................................E-mail…………………………………….
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณี บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
….……………………………………………………………………………………………………..……….
….……………………………………………………………………………………………………..……….
….……………………………………………………………………………………………………..……….
….……………………………………………………………………………………………………..……….
2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง:………………….………. หุน้
3. รำยชื่ อบุคคลที่ประสงค์ จะเสนอชื่ อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษทั :
…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………

4. เอกสำรหลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้ องในกำรเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ น้ หรื อหนังสื อรับรองการถือหุ น้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์ (Broker)
หรื อจาก บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง
4.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

หน้าที่ 7 จาก 11 หน้า

กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
5. คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรั บรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถู กต้องครบถ้วน และยินยอมให้
บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ............................................................. ผูถ้ ือหุน้
( ……………………………………………)

หน้าที่ 8 จาก 11 หน้า

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหำชน)
แบบข้ อมูลบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
ในกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แบบ ค.)

สาหรับติดรู ปสี
ขนาด 2 นิ้ว

วันที่ ………………………………………
1. ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อ
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..……………… (ชื่อสกุลเดิม ……………………….………)
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….…………
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………………..อายุ …………….ปี สัญชาติ ……………………..
(3) สถานภาพการสมรส
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หย่าร้าง
(4) คู่สมรสชื่อ ………………………………………………… (ชื่อสกุลเดิม……………………………….)
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานที่ทางาน
…………………………………..
.……………….
.………
…………………………………
…………………………………..
.……………….
.………
…………………………………
…………………………………..
.……………….
.………
…………………………………
…………………………………..
.……………….
.………
…………………………………
…………………………………..
.……………….
.………
…………………………………
2. ที่อยู่
(1) สถานที่ทางาน
ชื่อสถานประกอบธุรกิจ …………………………………………………..………………….
เลขที่……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ……………………อาเภอ/เขต ………………….จังหวัด ……………………….
รหัสไปรษณี ย ์ ............................................ โทรศัพท์ ……………………………
(2) ที่อยูป่ ัจจุบนั / ที่ติดต่อได้
เลขที่……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ……………………อาเภอ/เขต ………………….จังหวัด ……………………….
รหัสไปรษณี ย.์ ............................................โทรศัพท์ ……………………………

หน้าที่ 9 จาก 11 หน้า

3. คุณสมบัตติ ำมวิชำชีพ
(1) วุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาเร็ จการศึกษา
……………………………………
……………………………………
……………………………………

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
.............................................
.............................................
.............................................

(2) ประวัติการฝึ กอบรมสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ชื่อหลักสู ตร
…………………………………………………………
4. ประสบกำรณ์ กำรทำงำนจนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่ พ.ศ.ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทางาน
……..……………..
…………………………………
……..……………..
…………………………………
……..……………..
…………………………………
……..……………..
…………………………………
……..……………..
…………………………………
……..……………..
…………………………………

ปี ที่สาเร็ จ
.........................
.........................
.........................

ปี ที่เข้าร่ วม
…………………………………..

ประเภทธุรกิจ
…..……………….
…..……………….
…..……………….
…..……………….
…..……………….
…..……………….

ตาแหน่งงาน
….……………
….……………
….……………
….……………
….……………
….……………

5. หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในตำแหน่ งงำนปัจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………
6. กำรถือหุ้นใน บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ ณ วันที่ ……………………………(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
ถือหุ น้ สามัญ
จานวน………………….. หุน้
คู่สมรส ถือหุน้ สามัญ จานวน……………………หุน้
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(1) ชื่อ………………………………………………… ถือหุ น้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้
(2) ชื่อ………………………………………………….ถือหุ น้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้
(3) ชื่อ………………………………………………….ถือหุ น้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้
(4) ชื่อ………………………………………………….ถือหุ น้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้

หน้าที่ 10 จาก 11 หน้า

7. ธุรกิจที่เกีย่ วข้ องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภำวะ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
ร้อยละของ ตาแหน่งงาน
ตั้งแต่ปี
หุน้ ที่ถือ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …… …..……………….. ………
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …… …..……………….. ………
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …… …..……………….. ………
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …… …..……………….. ………
หมายเหตุ : สาหรับทุกธุรกิจที่เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และธุรกิจที่มีการถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 1.0 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วของธุรกิจนั้น
8. ประวัตกิ ำรฟ้ องร้ องหรื อถูกฟ้ องร้ องดำเนินคดี (เว้ นแต่ ควำมผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา
ข้อหาหรื อ
ทุน
เลขที่
ผลคดี
(โจทก์/จาเลย
/ล้มละลาย)
ฐานความผิด
ทรัพย์
คดี
/ผูร้ ้อง)
……………… …………….. ………………….. ……………….. ………….… ………….…. ………….
……………… …………….. ………………….. ……………….. ………….… ………….…. ………….
9. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่รับรองโดยบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) สาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ)
(4) สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
(5) หนังสื อรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปั จจุบนั หรื อล่าสุ ด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................ตกลงให้เสนอชื่อ
และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบ
ข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็ นความจริ งทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั ฯ
เปิ ดเผยข้อมูล หรื อเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.........................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(............................................................)

หน้าที่ 11 จาก 11 หน้า

