
 

 
 

แบบขอเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ข้อมูลทั่วไป :  
ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ :…………………………………………..………………………………………………………………....  
ที่อยูปั่จจุบนั/ที่ตดิตอ่ได ้:  
 เลขที.่.......................................................................หมูบ่า้น/อาคาร..................................................................  
 หมูท่ี่.........................................................................ตรอก/ซอย.........................................................................  
 ถนน.........................................................................ต าบล/แขวง.......................................................................  
 อ าเภอ/เขต................................................................จงัหวดั..............................................................................  
 รหสัไปรษณีย.์...........................................................ประเทศ.............................................................................  
 โทรศพัท.์...................................................................โทรสาร.............................................................................  
 E-mail…………………………………………...…………………………………………….....………….....…..……  
 ที่อยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ)  
 .........................................................................................................................................................................  

จ านวนหุ้นที่ถอืครอง……………………..……...……………….หุน้ ณ วนัท่ี .................................................................... 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ ( นาย / นาง / นางสาว )…………………………………………………...........................  
เขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่วใหค้วามยินยอมและ
รบัรองวา่ขอ้ความที่แจง้ไวใ้น “แบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่น
มาพรอ้มนีถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการและยินยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้

 
 ลงช่ือ…………………………………………………...ผูถื้อหุน้  

                  (       )  
                     วนัท่ี................................................................  
หมายเหตุ  
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานตอ่ไปนี ้ 
1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
1.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
1.3 ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอบคุคลนี  ้พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  
2. กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “ แบบขอเสนอบคุคลเพื่อรบัการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  



 

 

แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อกริเพยีว โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อ-สกุล  (1) ภาษาไทย……………………………………………………………………………………………….  
  (2) ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………...  
2. วันเดือนปีเกิด…………………………………………….อายุ……………………..ปี สัญชาติ………………………… 
3. เลขที่บัตรประชาชน……………………………………………………..วันหมดอายุบัตร…………….…….………......  
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ (  ) ใช่ (  ) ไม่ใช่  
    (โปรดแนบใบรบัรองแพทยย์อ้นหลงัไมเ่กิน 6 เดือน) 
5. สถานภาพการสมรส  (  ) โสด    (  ) สมรส (  ) อยา่ร้าง 
   ฐานะสมรส  (1) คู่สมรสชื่อ……………………………………………………………………………….…..…………  
  (2) มีบุตร……………คน คือ………………………………………………………….…………..….…..  
6. ที่อยูปั่จจุบันที่ติดต่อได ้:  
 เลขที.่..................................................................หมูบ่า้น/อาคาร...........................…......................................  
 หมูท่ี่....................................................................ตรอก/ซอย...........................................................................  
 ถนน....................................................................ต าบล/แขวง.........................................................................  
 อ าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั................................................................................  
 รหสัไปรษณีย.์.......................................................ประเทศ..............................................................................  
 โทรศพัท.์..............................................................โทรสาร...............................................................................  
 E-mail…………………………………………...…………………………………………………......…..………….  
7. ชื่อสถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน…………………………………………………………………………….........……….  
   ที่อยูส่ถานประกอบธุรกิจ…………………………………………………………………………………….........……….  
   โทรศัพท…์…………………………………………………..โทรสาร……………........………………………….……….  

8. ประสบการณท์ างานจนถงึปัจจุบัน 
ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) ชื่อบริษัท ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

    
    
    
    
    
 



 

 
 

9. วุฒกิารศึกษา ( โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา )    
ปรญิญาตร…ี………………………………………สถาบนัการศกึษา………………………………………ปีที่ส  าเรจ็….......….  
ปรญิญาโท…………………………………………สถาบนัการศกึษา………………………………………ปีที่ส  าเรจ็….......….  
อื่นๆ………………………………….……………...สถาบนัการศกึษา………………………………………ปีที่ส  าเรจ็…..........  

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ  
ช่ือหลกัสตูร……………………………………………ผูจ้ดัหลกัสตูร………………………………………..ปีที่เขา้รว่ม..……….  

10. การถอืหุ้นใน บริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน)  
ณ วันที…่………………………………..( วนัท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ )  
หุน้สามญั……………………………หุน้  
คูส่มรส………………………………………อาย…ุ...…….ปี ถือหุน้สามญั………...……..หุน้ หุน้บรุมิสทิธิ……............…หุน้  
บตุร (1)……………………………………...อาย…ุ…....…ปี ถือหุน้สามญั……...………..หุน้ หุน้บรุมิสทิธิ……..........…..หุน้  
บตุร (2)……………………………………...อาย…ุ…....…ปี ถือหุน้สามญั…………...…..หุน้ หุน้บรุมิสทิธิ…..........……..หุน้  
บตุร (3)……………………………………...อาย…ุ....…...ปี ถือหุน้สามญั...……………..หุน้ หุน้บรุมิสทิธิ...........………..หุน้  

11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด าเนินคด ี 
( ) ไม่มี ( ) มี (กรุณาระบุรายละเอียด)  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  

12. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นคู่สัญญา  
( ในกรณีมีส่วนได้เสยีโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจ านวนเงนิ
ของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)   

ชื่อบริษัท ลักษณะกิจการ ลักษณะสว่นได้เสีย จ านวนเงนิ (บาท) 

    
    
    
    
    
 
 
 



 

 
 
13. การถอืหุน้หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับบริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (ใน
กรณีทีม่ีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัทจ านวนหุ้นทีถ่ือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนหรือในกรณีที่เป็น
กรรมการร่วม โปรดระบุชื่อบริษัท และสถานภาพของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ว่าเป็นบริษัทที่
เกีย่วข้องกัน )  

ชือ่บริษัท จ านวนหุน้ (%) 
(ร้อยละของทุนจดทะเบยีน) 

รายละเอยีดความเกีย่วข้องกัน 

   
   
   
 
14. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง 
เดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ( โปรดระบุชื่อบริษัท จ านวนหุ้นทีถ่ือคิดเป็น            
ร้อยละของทุนจดทะเบยีน และประเภทธุรกจิทีด่ าเนินการ) 

ชือ่บริษัท จ านวนหุน้ (%) 
(ร้อยละของทุนจดทะเบยีน) 

ประเภทธุรกจิ 

   
   
   
 
ขา้พเจา้ ( นาย/นาง/นางสาว )……………………………….………………………………บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ
ใหเ้ขา้รบัการพิจารณา เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ขอรบัรองว่ารายละเอียดในแบบประวตัิขา้งตน้นีถู้กตอ้ง
ครบถว้น และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพรอ้มนีเ้ป็นความจริงทกุประการและยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วได ้

 
    ลงช่ือ…………………………………………………..บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ  
           (        )  
       วนัท่ี…………………………………………………….  
หมายเหตุ บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเท่านัน้ 


