
หนา้ท่ี 1 จาก 12 หนา้ 

บริษทั  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพจิำรณำ 

เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 
 
วตัถุประสงค์ 

ดว้ยบริษทัฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา เขา้รับการ
เลือกตั้งกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบ
วาระในการประชุมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดต่อไป 
 
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ (ไม่นอ้ยกวา่ 27,000,000 หุน้) 

2. ตอ้งถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั 

3. ตอ้งมีหลกัฐานแสดงการถือหุ้นอยา่งต่อเน่ืองของตน เช่น ใบหุ้น หรือหนงัสือรับรองการถือหุ้น
จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด รวมทั้ งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมระบุท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถ
ติดต่อไดส้ะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

1. ขั้นตอนในกำรพจิำรณำ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามท่ีก าหนดของหลกัเกณฑ์น้ี สามารถเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
 
 
 



หนา้ท่ี 2 จาก 12 หนา้ 

1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  2559 (แบบ ก.) ให้
ครบถว้น  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุ้นมากกวา่หน่ึงราย 
ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมทั้ง
ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้
ประสานงานติดต่อกบับริษทัฯ จ านวน 1 คน 

1.2 จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัส่งใหบ้ริษทัฯ พร้อมกบัแบบ ก.1 ชุดต่อ 1 วาระ ดงัน้ี 
(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker)  

หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือ

หนังสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายุของผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้ง

โดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษทั (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือ
หนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อ  านาจลงนามลงลาย มือ
ช่ือดงักล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
2. เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

2.1 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่
ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 

2.2 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

2.3 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
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2.4 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา 
และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

2.5 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

2.6 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 
2.7 กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 
3. กำรพจิำรณำ 

3.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน 
เลขานุการบริษทัจะด าเนินการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ข  หากขอ้มูล
ครบถว้นจะรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ  ทั้ งน้ี ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
บริษทั ถือเป็นท่ีสุด 

3.2 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2559 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

3.3 เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัฯ จะแจง้เป็นระเบียบ
วาระเพื่อทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธดว้ย  

 
กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพจิำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

1. ขั้นตอนกำรพจิำรณำ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดของหลักเกณฑ์น้ี สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

พิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
1.1 กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั (แบบ ข.) ให้

ครบถว้น  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุ้นมากกวา่หน่ึงราย 
ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายช่ือ พร้อม
ทั้งลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผู ้
ประสานงานติดต่อกบับริษทัฯ จ านวน 1 คน 
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1.2 กรอกแบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ 
ได้แก่ การศึกษา  ประวติัการท างาน ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น 
หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พร้อมลงลายมือช่ือยินยอมของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใน แบบ ค.  

1.3 จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะต้องจดัส่งให้บริษทัฯ พร้อมกบั แบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายช่ือ 
และ แบบ ค. ดงัน้ี 
(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 

หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือ

หนังสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายุของผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้ง

โดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษทั (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือ
หนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ  านาจลงนามลงลาย มือ
ช่ือดงักล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
2. คุณลกัษณะและคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรอสิระ 

(ก) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
(ค) มีภาวะผูน้ า  วิสัยทศัน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ   เพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อหุน้โดยรวม ใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่าง
แทจ้ริง 
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3. กำรพจิำรณำ 
3.1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ถา้ขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขานุการ

บริษทัจะด าเนินการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข  หากข้อมูลครบถ้วนจะ
รวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดังกล่าว และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั  เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าวเพื่อเขา้
รับการพิจารณาเลือกตั้ งในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นหรือไม่  ทั้ งน้ี  ค  าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

3.2. บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะได้รับการบรรจุช่ือในระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

3.3. บุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

 
ช่องทำงกำรรับเร่ืองทีผู้่ถือหุ้นเสนอ 

ผูถื้อหุน้สามารถแจง้เร่ืองผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
1. จดัส่งเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษทั    โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี :- 
 

นางปาริชาต  โพธ์ิบาง 
เลขานุการบริษทั   
บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 177/20  หมู่ 5 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
 

2. หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ เลขานุการบริษทั  
โทร. 038 480 020 - 1 

 
ระยะเวลำในกำรย่ืนเร่ือง 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1  ธนัวาคม 2558  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะถือวนัท่ีตามตราประทบั 
ไปรษณียบ์นหนา้ซองเป็นส าคญั 
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บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559  (แบบ ก.) 

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

1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ –นำมสกลุ ของผู้เสนอระเบียบวำระ) :  ………………………………………….…………… 
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:……..…..………….ณ วนัท่ี........................................ระยะเวลาท่ีถือหุน้ …………….เดือน 
3. เร่ืองที่เสนอ :…………………………………………………………………………………………………………. 
วตัถุประสงค์:  [  ] เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา   [  ] เพ่ือทราบ 
รำยละเอยีดพร้อมเหตุผลประกอบ :…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………
.…………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
เอกสำรประกอบ:    มีดงัน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………..………………
.…………………………………………………………………………...………………………………..……………
….…………………………………………………………………………...………………………………..…………
…….…………………………………………………………………………...………………………………..………
……….…………………………………………………………………………...………………………………..…… 
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4. เอกสำรหลกัฐำนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
4.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 

[   ] หนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์ (Broker) หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.2  หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 
[   ]  กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อม
ทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

[    ]  กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบ 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้
อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อ  านาจลงนามลงลายมือช่ือดงักล่าวพร้อมทั้ง
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
5. ค ำรับรอง 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษทัฯ 
เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 
 
 

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

ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559  (แบบ ข.) 
 

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

ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ – นำมสกลุของผู้เสนอช่ือบุคคล) :  ………………………..……………………………………. 
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:………………….……….ณวนัท่ี..................................ระยะเวลาท่ีถือหุน้ ………..…....เดือน 
 
3. รำยช่ือบุคคลทีป่ระสงค์จะเสนอช่ือเพ่ือพจิำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั :  
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
4. เอกสำรหลกัฐำนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

4.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 
[   ] หนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์ (Broker) หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.2  หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 
[   ]  กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อม
ทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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[  ]  กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบ 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้
อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อ  านาจลงนามลงลายมือช่ือดงักล่าวพร้อมทั้ง
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
5. ค ำรับรอง 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษทัฯ 
เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 
 
 

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

 ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559  (แบบ ค.) 
   

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

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

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

 (2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพ านกัอาศยั  
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………อ าเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ………………………. 
โทรศพัท ์…………………………… 

  (3) ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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3.  คุณสมบัตติำมวชิำชีพ 
     (1)  คุณวฒิุทางการศึกษาสูงสุด 

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.    กำรถือหุ้นบริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน)…. ณ วนัท่ี ……………………………(วนัท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือ) 
     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 
 
 



หนา้ท่ี 12 จาก 12 หนา้ 

7.  ธุรกจิที่เกีย่วข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
      ช่ือธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ           ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ร้อยละของ       ต าแหน่งงาน ตั้งแต่ปี 

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

 
8.  ประวตักิำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคด ี(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 าเนาหนงัสือตรวจคนเขา้เมือง/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 
                                           (............................................................) 
 


