บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรี่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์
ด้ วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อบรรจุเป็ น
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด คือ เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่น้อยกว่า 28,594,533 หุ้น)
3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)
หรื อจาก บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้ องรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
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4. การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4.1 ขัน้ ตอนในการเสนอ
(1) กรอกแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (แบบ ก.)
ให้ ครบถ้ วนและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้ องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายกรอกข้ อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุดและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุ แล้ วรวมเอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน และให้ ระบุชื่อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานติดต่อกับบริ ษัทฯ จานวน 1 คน
(3) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ จดั ทา
แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้ ว
รวมเอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน
4.2 เรื่องที่จะไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วน หรื อให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
(2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริงในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนยั สาคัญจากข้ อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
(5) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานกากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(6) เรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว
(7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4.3 การพิจารณา
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หากข้ อมูลและเอกสารครบถ้ วน
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทังนี
้ ้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั
ถือเป็ นที่สดุ
(2) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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(3) เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้ งเพื่อทราบในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมระบุเหตุผล
5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
5.1 ขัน้ ตอนในการเสนอ
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ดังนี ้
(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (แบบ ข.) ให้ ครบถ้ วนและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุ
(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้ องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริษัท ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายกรอกข้ อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุดและลงนาม พร้ อม
แนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้ วรวมเอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน และให้ ระบุ
ชื่อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จานวน 1 คน
(3) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
มากกว่า 1 รายชื่อ ให้ จดั ทา แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุ แล้ วรวมเอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน
(4) กรอกแบบข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (แบบ ค.) ให้ ครบถ้ วน และลงนามโดยบุคคล
ที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อ ได้ แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือ
รับรองการทางานจากสถานที่ทางานปัจจุบนั หรื อล่าสุด พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
กรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้ กรอก 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ
5.2 คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
(1) มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษัท
(3) มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ จริ ยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัท อย่างแท้ จริง
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5.3 การพิจารณา
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หากข้ อมูลและเอกสารครบถ้ วน
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัตขิ อง
บุคคลดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทังนี
้ ้ คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
(2) บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้ รับการบรรจุชื่อในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้ อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัท
(3) บุคคลที่ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมระบุเหตุผล
6. ช่ องทางการรั บเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ งเรื่ องผ่านช่องทาง ดังนี ้
6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :เลขานุการบริษัท
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ เลขานุการบริษัท โทร. 02-293-0030
ต่อ 601
7. ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและชื่อบุคคล
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้ าซอง
เป็ นสาคัญ
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 (แบบ ก.)
วันที่..........................................
1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ าพเจ้ า (ชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้เสนอวาระ) : …….………………...……..………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิ ต่ อได้ :
เลขที่................. หมูบ่ ้ าน / อาคาร………….………… หมูท่ ี่……… ตรอก / ซอย………......…….
ถนน................................... ตาบล / แขวง………….………. อาเภอ / เขต..................................
จังหวัด…………………....... รหัสไปรษณีย์…………..……… ประเทศ.......................................
โทรศัพท์……………………. โทรสาร.................................... E-mail……………………….……
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ ในต่างประเทศ)
…………….………………………………………………………………………………………….
.….……………………………………………………………………………………………………
…..….………...………………………………………………………………………………………
………….…….………………………………………………………………………………………
2. จานวนหุ้นที่ถือครอง : …..…………..........................................................................................หุ้น
3. เรื่องที่เสนอ : ……………………………………………………………………………......……………
วัตถุประสงค์ :
[ ] เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
รายละเอียดพร้ อมเหตุผลประกอบ : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..….….………………………………………………………………...
เอกสารประกอบ : มีดงั นี ้
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker)
หรื อจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้ องรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
5. คารับรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้
บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (แบบ ข.)
วันที่.......................................
1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ าพเจ้ า (ชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้เสนอชื่อบุคคล) : ………………………..…………...…………
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิ ต่ อได้ :
เลขที่............... หมูบ่ ้ าน / อาคาร….………………… หมูท่ ี่….…… ตรอก / ซอย.…………....….
ถนน.................................... ตาบล / แขวง………….……….. อาเภอ / เขต................................
จังหวัด……………………… รหัสไปรษณีย์…………..………. ประเทศ......................................
โทรศัพท์…………………….. โทรสาร.....................................E-mail……………..………..……
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ ในต่างประเทศ)
……………………………...…………………………………………………...……………………
…..……………………………………………………………………………………………………
….....…………..………………………………………………………………...……………………
…...…………………………………………………………………………………………………...
2. จานวนหุ้นที่ถือครอง : ………………........................................................................................หุ้น
3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์ จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท :
…………………………………………………………………………………………………………...…
.…………………………………………………………..…………………………………………………
4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัท
4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker)
หรื อจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้ องรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
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กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
5. คารับรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้
บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
แบบข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (แบบ ค.)

สาหรับติดรู ปสี
ขนาด 2 นิ ้ว

วันที่…………………………………
1. ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)………………..…...………… (ชื่อสกุลเดิม……………………….………)
(ภาษาอังกฤษ)…..…………………………………………………………….…………
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด…………………………….. อายุ…………….ปี สัญชาติ ……...….……………..
(3) สถานภาพการสมรส [ ] โสด
[ ] สมรส [ ] หย่าร้ าง
(4) คูส่ มรสชื่อ.……………………………………………… (ชื่อสกุลเดิม………………..…………….)
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานที่ทางาน
………………………………. ……………………… ………….. ……………………….
………………………………. ……………………… ………….. ……………………….
………………………………. ……………………… ………….. ……………………….
………………………………. ……………………… ………….. ……………………….
2. ที่อยู่
(1) สถานที่ทางาน
ชื่อสถานประกอบธุรกิจ…….………………………………………………...………………
เลขที่……….….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน ……………..…….…
ตาบล/แขวง…………………… อาเภอ/เขต…………………. จังหวัด….…………………
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์ ……………………………
(2) ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ตดิ ต่อได้
เลขที่……….….. ตรอก/ซอย…………………………….. ถนน….……..…………………
ตาบล/แขวง…………..……… อาเภอ/เขต…………………. จังหวัด.…………….………
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์ …………………………
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3. คุณสมบัตติ ามวิชาชีพ
(1) วุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก
ปี ที่สาเร็จ
…………………………………… ………………………………….. ….……………......
…………………………………… ………………………………….. ...….……………...
…………………………………… ………………………………….. ….………...……...
(2) ประวัติการฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ชื่อหลักสูตร
ปี ที่เข้ าร่วม
…………………………………………………………….
……………………………..……..
…………………………………………………………….
………………………..…………..
4. ประสบการณ์ การทางานจนถึงปั จจุบัน
ตังแต่
้ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทางาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งงาน
…...………………... ……………………………… ……………………. ……….………..…
…………………….. ……………………………… ……………………. ……………………
…………………….. ……………………………… ……………………. ……………………
…………………….. ……………………………… ……………………. ……………………
5. หน้ าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่ งงานปั จจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………
6. การถือหุ้นใน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง ณ วันที่…...……….………… (วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)
ถือหุ้นสามัญ
จานวน……………………หุ้น
คูส่ มรสถือหุ้นสามัญ
จานวน……………………หุ้น
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(1) ชื่อ…………………………………………………… ถือหุ้นสามัญ จานวน…………………..หุ้น
(2) ชื่อ………………………………………………….... ถือหุ้นสามัญ จานวน…………………..หุ้น
7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผู้เกี่ยวข้ อง ร้ อยละของ
ตาแหน่งงาน
ตังแต่
้ ปี
หุ้นที่ถือ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
...................... .......................... ................... ............... ............................. ............
...................... .......................... ................... ............... ............................. ............
หมายเหตุ : สาหรับทุกธุรกิจที่เป็ นกรรมการหรื อผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1.0 ของหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วของธุรกิจนัน้
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8. ประวัตกิ ารฟ้ องร้ องหรื อถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดี (เว้ นแต่ ความผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา
ข้ อหาหรื อ
ทุน
เลขที่
ผลคดี
(โจทก์/จาเลย
/ล้ มละลาย)
ฐานความผิด ทรัพย์
คดี
/ผู้ร้อง)
….…….. …………..… …….…………….. ………………. ………… ………….. …………
….…….. …………..… …….…………….. ………………. ………… ………….. …………
9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(3) สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
(4) สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(5) หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปัจจุบนั หรื อล่าสุด
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................ตกลงให้ เสนอชื่อและ
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท และขอรับรองว่ารายละเอียด
ในแบบข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้เป็ นความจริงทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ................................................บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(................................................)
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