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แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

สําหรับการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) 

 

 

รายละเอียดผูถื้อหุน้ท่ีขอเสนอมีดงัน้ี (หากมีมากกวา่ 3 ราย ผูถื้อหุน้สามารถจดัทาํเป็นเอกสารแนบได)้ 

1. ขา้พเจา้ ______________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ทะเบียนหุน้เลขท่ี ______________________________________ รวมจาํนวน ________________ หุน้ 

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์________________________________ โทรสาร _________________________________ 

อีเมลล ์___________________________________________________________________________ 

 

2. ขา้พเจา้ ______________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ทะเบียนหุน้เลขท่ี ______________________________________ รวมจาํนวน ________________ หุน้ 

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์________________________________ โทรสาร _________________________________ 

อีเมลล ์___________________________________________________________________________ 

 

3. ขา้พเจา้ ______________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ทะเบียนหุน้เลขท่ี ______________________________________ รวมจาํนวน ________________ หุน้ 

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์________________________________ โทรสาร _________________________________ 

อีเมลล ์___________________________________________________________________________ 

 

มีความประสงค์ขอเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในวาระพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือดงัน้ี 

 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ผู้ถือหุ้นที่ขอเสนอเป็นผู้กรอก 

1. ช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอ __________________________________________________________________ 

เหตุผลท่ีเสนอ ________________________________________________________________________ 

ประวติัโดยยอ่ : 

วนั/เดือน/ปีเกิด __________________     อาย ุ__________ ปี     เพศ __________     สญัชาติ __________ 



 

2 / 5 

 

 

เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง ________________________     วนัหมดอาย ุ__________________ 

การศึกษา : 

- สถาบนั ____________________________________ วฒิุการศึกษา __________________________ 

- สถาบนั ____________________________________ วฒิุการศึกษา __________________________ 

- สถาบนั ____________________________________ วฒิุการศึกษา __________________________ 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

- บริษทั _____________________________________ ตาํแหน่ง ______________________________ 

ช่วงเวลา ___________________________________ 

- บริษทั _____________________________________ ตาํแหน่ง ______________________________ 

ช่วงเวลา ___________________________________ 

- บริษทั _____________________________________ ตาํแหน่ง ______________________________ 

ช่วงเวลา ___________________________________ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั : 

- บริษทั _________________________________________________ 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ 

 กรรมการบริษทั    กรรมการบริหาร 

 กรรมการตรวจสอบ   อ่ืนๆ ____________________________ 

- บริษทั _________________________________________________ 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ 

 กรรมการบริษทั    กรรมการบริหาร 

 กรรมการตรวจสอบ   อ่ืนๆ ____________________________ 

 

2. ช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอ __________________________________________________________________ 

เหตุผลท่ีเสนอ ________________________________________________________________________ 

ประวติัโดยยอ่ : 

วนั/เดือน/ปีเกิด __________________     อาย ุ__________ ปี     เพศ __________     สญัชาติ __________ 

เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง ________________________     วนัหมดอาย ุ__________________ 

การศึกษา : 

- สถาบนั ____________________________________ วฒิุการศึกษา __________________________ 

- สถาบนั ____________________________________ วฒิุการศึกษา __________________________ 

- สถาบนั ____________________________________ วฒิุการศึกษา __________________________ 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

- บริษทั _____________________________________ ตาํแหน่ง ______________________________ 

ช่วงเวลา ___________________________________ 
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- บริษทั _____________________________________ ตาํแหน่ง ______________________________ 

ช่วงเวลา ___________________________________ 

- บริษทั _____________________________________ ตาํแหน่ง ______________________________ 

ช่วงเวลา ___________________________________ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั : 

- บริษทั _________________________________________________ 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ 

 กรรมการบริษทั    กรรมการบริหาร 

 กรรมการตรวจสอบ   อ่ืนๆ ____________________________ 

- บริษทั _________________________________________________ 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ 

 กรรมการบริษทั    กรรมการบริหาร 

 กรรมการตรวจสอบ   อ่ืนๆ ____________________________ 

 

3. ช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอ __________________________________________________________________ 

เหตุผลท่ีเสนอ ________________________________________________________________________ 

ประวติัโดยยอ่ : 

วนั/เดือน/ปีเกิด __________________     อาย ุ__________ ปี     เพศ __________     สญัชาติ __________ 

เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง ________________________     วนัหมดอาย ุ__________________ 

การศึกษา : 

- สถาบนั ____________________________________ วฒิุการศึกษา __________________________ 

- สถาบนั ____________________________________ วฒิุการศึกษา __________________________ 

- สถาบนั ____________________________________ วฒิุการศึกษา __________________________ 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

- บริษทั _____________________________________ ตาํแหน่ง ______________________________ 

ช่วงเวลา ___________________________________ 

- บริษทั _____________________________________ ตาํแหน่ง ______________________________ 

ช่วงเวลา ___________________________________ 

- บริษทั _____________________________________ ตาํแหน่ง ______________________________ 

ช่วงเวลา ___________________________________ 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั : 

- บริษทั _________________________________________________ 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ 

 กรรมการบริษทั    กรรมการบริหาร 

 กรรมการตรวจสอบ   อ่ืนๆ ____________________________ 

- บริษทั _________________________________________________ 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ 

 กรรมการบริษทั    กรรมการบริหาร 

 กรรมการตรวจสอบ   อ่ืนๆ ____________________________ 

 

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวขา้งต้น มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม

เอกสาร “หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและการเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ขอ้ 2.1 “หลกัเกณฑ ์: คุณสมบติัของกรรมการบริษทั” ของบริษทั 

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีแนบมาพร้อมน้ี ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ 

 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูถื้อหุน้ 

               (                                                            ) 

      วนัท่ี   ______________________________ 

 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูถื้อหุน้ 

               (                                                            ) 

      วนัท่ี   ______________________________ 

 

 

      ลงช่ือ ______________________________ ผูถื้อหุน้ 

               (                                                            ) 

      วนัท่ี   ______________________________ 
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ส่วนที่ 2 ส่วนที่ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้กรอก 
 

ขา้พเจา้ 1) _________________________________________________ 

 2) _________________________________________________ 

 3) _________________________________________________ 
 

เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงขา้พเจา้ยินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในคร้ังน้ี และขอรับรองวา่ 

1. ขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้มูลประวติัและคุณสมบติัของขา้พเจา้ รวมทั้งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ถูกตอ้งครบถว้น ไม่

เป็นเทจ็ หรือไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั และ 

2. ขา้พเจา้ยินยอมใหน้าํขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีและเอกสารประกอบ ไปใชใ้นการพิจารณาสรรหา

กรรมการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดาํเนินการของบริษทัฯ และยินยอมให้

บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้เก่ียวกบัการมี หรือไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามต่อบริษทัและบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากบริษทัฯใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีขา้พเจา้เปิดเผยน้ี 
 

 

      ลงช่ือ __________________________ ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

                (                                                             ) 

      วนัท่ี   ___________________________ 
 

 

      ลงช่ือ __________________________ ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

                (                                                             ) 

      วนัท่ี   ___________________________ 
 

 

      ลงช่ือ __________________________ ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

                (                                                             ) 

      วนัท่ี   ___________________________ 
 

    

 

ส่วนนีสํ้าหรับบริษทัฯเท่าน้ัน 

เจ้าหน้าที่ 

สํานักเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั 

 

ความเห็น ...................... 

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

ลงช่ือ ............................ 

ลว. ........./........./......... 

 

ความเห็น ...................... 

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

ลงช่ือ ............................ 

ลว. ........./........./......... 

 

ความเห็น ............................. 

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

ลงช่ือ ................................... 

ลว. ........./........./......... 

 

ความเห็น .......................... 

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

ลงช่ือ ................................ 

ลว. ........./........./......... 
 


