
 
 

หนา้ 1 จาก 3 

 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 

 

(1) ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท อ่ืน ๆ / นามสกุล)  ....................................................................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้

เลขท่ี.....................หมูบ่า้น/อาคาร........................... หมูท่ี่.............ตรอก/ซอย..................................

ถนน .....................................ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต .................................... 

จงัหวดั .....................................รหสัไปรษณีย ์.................................โทรศพัท ์...................................

โทรสาร..................................อีเมล.์................................................................................................... 

ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ : (กรณีบุคคลท่ีมิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

 

(2) จ านวนหุน้บริษัท เจมารท์ จ าจดั (มหาชน) ท่ีขา้พเจา้ถือครอง : ................................................หุน้ 

 

(3) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เจมารท์ 

จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์บริษัทก าหนด โดยผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือมี

ประวติัโดยยอ่ ดงัน้ี 

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)................................................. (นามสกุลเดิม ..............................) 

                (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................... 

2. วนั/เดือน/ปีเกิด...............................................อายุ.......................ปี สญัชาติ............................... 

3. ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้................................................................................................................ 

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

 

4. สถานภาพสมรส     [ ] โสด          [ ] สมรส       [ ] หยา่/หมา้ย 

4.1 คู่สมรสช่ือ.............................................................. (นามสกุลเดิม ..........................................) 

4.2 มีบุตร (ท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) ............................................คน ดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................. อายุ ........................... ปี 

ช่ือ – นามสกุล ..............................................................................อายุ ........................... ปี 

ช่ือ – นามสกุล ..............................................................................อายุ ........................... ปี 

 

5. การถือหุน้ในบริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี.......................................(วนัท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ) 

   ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือถือหุน้ ...............................................................หุน้ 

   คู่สมรส ..........................................................................................หุน้ 

   บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ................................................................หุน้ 
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6. คุณสมบติัตามวิชาชีพ 

6.1 คุณวุฒิทางการศึกษา 

ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา        ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก   ปีท่ีส าเร็จ 

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

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

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

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

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

 

6.2 หลกัสูตรการฝึกอบรม หรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษัท 

 ช่ือหลกัสูตร           ผูจ้ดัหลกัสูตร             ปีท่ีเขา้ร่วม 

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

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

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

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

 

7. ประสบการณก์ารท างาน 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั 

 ช่ือสถานท่ีท างาน          ต าแหน่งงาน                       ช่วงเวลา 

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

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

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

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

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบส่งมาน้ีถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ และ

ยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 

ลงช่ือ ...........................................................ผูถื้อหุน้ 

                         (........................................................) ช่ือ – นามสกุล 

          วนัท่ี........................................................................... 
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 (4) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ)...............................................................................เป็นบุคคลท่ี

ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) ขอรบัรอง

วา่รายละเอียดในแบบขอ้มลูขา้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพรอ้มน้ีเป็นความจริงทุก

ประการ และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลู หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 

 

    ลงช่ือ ...................................................บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

รูปถ่ายสีของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ                (...................................................) ช่ือ – นามสกุล 

        ขนาด 2 น้ิว         วนัท่ี ............................................................... 

     (ไม่เกิน 1 เดือน) 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา : 

1.  หลกัฐานแสดงตน 

1.1 บุคคลธรรมดา  : แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบั 

    ชาวต่างชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

    1.2  นิติบุคคล  : แนบส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

     โดยผูม้ีอ านาจลงนาม พรอ้มทั้งประทบัตราส าคญั(ถา้มี)พรอ้มแนบส าเนาบตัร   

     ประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบัชาวต่างชาติ) ของผูม้ี 

     อ านาจลงนาม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.  หลักฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย ์หรือบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 

(Custodian) 

3.  กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้

ตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 ราย เป็นผูก้รอกในแบบรายช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท และลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนผูถื้อหุน้รายอ่ืนใหก้รอกขอ้มูลในส่วนท่ี 1 และ 2 ใหค้รบถว้น

และลงนามไวเ้ป็นหลักฐาน พรอ้มทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุน้ของผูถื้อหุ ้นทุกรายเป็นชุด

เดียวกนั 

4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบัชาวต่างชาติ) ของผูไ้ดร้บัการเสนอ 

 ช่ือ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.  เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา และประวติัการท างานของผู ้

 ไดร้บัการเสนอช่ือ 

6.  เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมท่ีประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) 


