
แบบ ข 

ใบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการ และผู้ถูกเสนอเขา้เป็นกรรมการ 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ............................................................................................................................................................... 

เป็นผู้ถือหุ้นของ .................................................................................................................................... โดย ณ วันที่ .........../.........../ ........... 

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามญัจำนวน .............................................. หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .............................. ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

อยู่บ้านเลขที่ ........................ หมูท่ี่ .............. ถนน ................................................. ตำบล/แขวง ................................................................... 

อำเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ............................................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ............................................... 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน ............................................................................. อีเมล์(ถ้ามี) .................................................................... 

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ............................................................................................................................................................... 

เป็นผู้ถือหุ้นของ .................................................................................................................................... โดย ณ วันท่ี .........../.........../ ........... 

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามญัจำนวน .............................................. หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .............................. ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

อยู่บ้านเลขที่ ........................ หมูท่ี่ ............... ถนน ................................................. ตำบล/แขวง .................................................................. 

อำเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ............................................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .............................................. 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน .............................................................................. อีเมล์(ถ้ามี) ................................................................... 

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามญัทั้งสิ้น ......................................... หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ............................. ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ................................................................................... อายุ .......................... ปี 

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอสิระ หรือกรรมการตรวจสอบ โปรดระบุ).................................ของบริษัท 

โดยมรีายละเอียดเพิ่มเติมตาม “สว่นท่ี 2 คำยินยอมให้เสนอช่ือและรับรองคุณสมบตัิของผู้ถูกเสนอเขา้เป็นกรรมการ” 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 

89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร

หลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ ลงช่ือไว้เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ทุกคน) 

 

 

 

  

ลงช่ือ .............................................. ผู้ถือหุ้น (1) 

      ( .............................................. ) 

        วันท่ี .........../.........../.......... 

 

ลงช่ือ .............................................. ผู้ถือหุ้น (2) 

      ( .............................................. ) 

        วันท่ี .........../.........../.......... 

 



แบบ ข 

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นตอ้งแนบหลักฐานดังนี้ 

  1.1 ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ข) ซ่ึงบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อ และเอกสารประกอบอื่นๆ 

1.2 หลักฐานการถอืครองหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตวัประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนา
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ กรณีคนต่างด้าว ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยหลกัฐานดังกล่าวตอ้งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
  1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถกูต้องโดยบุคคลผู้มี
อำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวขา้ราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์/
จักรยานยนต์ กรณีคนต่างด้าว ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยหลักฐานดังกล่าวต้องยังไม่หมดอาย ุพร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง 
  

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก แบบ ข พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพือ่จัดส่งให้บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ ข 

ส่วนที่ 2 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ-นามสกุล (ไทย) ........................................................................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล (อังกฤษ) ..................................................................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุลเดิม (ไทย) ...........................................................................................................................................................................(ถ้ามี)                         

สัญชาติ .................................................... เลขท่ีบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง ............................................................................................. 

วัน/เดือน/ปี เกิด .........../............/........... อายุ .............. ป ีอาชีพ/สถานท่ีทำงานปัจจุบัน ............................................................................. 

(โปรดแนบสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 

บ้านเลขท่ี .............................. หมูท่ี่ ......................... ถนน ...................................................... ตำบล/แขวง ................................................. 

อำเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ....................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ...................................................................  

อีเมล์(ถ้ามี) ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งปัจจุบนั 

3.1 ประวัติการศึกษา 

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีท่ีจบการศึกษา 

    
    

 

3.2 ประสบการณ์ทำงาน 

(โปรดแนบประวัติการทำงาน Curriculum Vitae พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

ตำแหน่ง สถานท่ีทำงาน ปีท่ีทำงาน 

   
   

 

3.3 ข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการหรือที่เกีย่วข้อง 

(โปรดแนบเอกสาร (ถ้ามี)) 

ช่ือหลักสูตร สถาบันที่จัดอบรม ปีท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
   
   



แบบ ข 

3.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  

( ) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                จำนวน .............บริษัท 

ช่ือบริษัท ประกอบธุรกิจ 
  

  

 

( ) บริษัททั่วไป                                                    จำนวน .............บริษัท 

ช่ือบริษัท ประกอบธุรกิจ 

  
  

 

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท 

(โปรดแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี)) 

บุคคล จำนวนหุ้น 
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ  
2. คู่สมรสของผู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือ  
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผูท้ี่ได้รับการเสนอช่ือ 
1) ................................................................................................................................... 
2) ................................................................................................................................... 
3) ................................................................................................................................... 

 

4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่
บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรานใหญ่ของนิติบุคคลนั้น 

 

5. อ่ืนๆ  
 

5. ความสัมพันธก์ับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้าม)ี 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 



แบบ ข 

6. การมีส่วนได้เสียท้ังทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ SMPC บริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
(ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยออ้ม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ) 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

7. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันกับกจิการของ SMPC และ/หรือบริษัทย่อย  
(โปรดระบุชื่อห้างหุ้นสว่น/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และประเภทธุรกจิที่ดำเนินการ) 
......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ................................................................................................................. เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ...........................................................................................................................  

ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐาน

ประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงาน

ราชการที่กำกับดูแลบริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว

ของข้าพเจ้าได้ 

 

ลงช่ือ ............................................. บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

      ( ............................................. ) 

      วันท่ี ............/............/............ 


