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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ีองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 
1. วัตถุประสงค ์

ดว้ยบรษิัทฯ   ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
บรษิัทฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อบรรจเุป็น
วาระในการประชมุตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด 
 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตอ้งมีคณุสมบติัตามที่
กฎหมายก าหนด คือ เป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท (ไม่นอ้ยกว่า 28,594,534 หุน้) 
 
3. เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษิัทหลกัทรพัย ์(Broker) 
หรือจาก บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็นส าเนาตอ้งรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
      กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

  ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
  ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อที่ไดล้งนามในแบบฟอรม์  พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 



- ร่าง - 

 2 

4. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 4.1 ขั้นตอนในการเสนอ 
  (1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (แบบ ก.)       
   ใหค้รบถว้นและลงนาม  พรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที่ระบุ 
  (2) กรณีที่ผูถื้อหุน้มากกว่า 1 ราย  ตอ้งการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ ใหผู้ถื้อหุน้ 
   ทกุรายกรอกขอ้มลูใน   แบบ ก.    รายละ  1  ชุดและลงนาม      พรอ้มแนบหลกัฐานตาม 
   รายละเอียดที่ระบ ุ แลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวกนั   และใหร้ะบชุื่อบคุคลที่ไดร้บั 
   มอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับริษัทฯ จ านวน 1 คน 

  (3) กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุมากกว่า 1 วาระ   ใหจ้ดัท า 
   แบบ ก. 1  ชุด  ต่อ  1  วาระและลงนาม   พรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที่ระบุแลว้ 
   รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั      
 4.2 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
  (1) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัไม่ครบถว้น หรือใหข้อ้มลูเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น
   ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาที่ก าหนด 
  (2) เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท และขอ้เท็จจรงิที่กลา่วอา้งโดยผูถื้อหุน้มิได ้
   แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักลา่ว 
  (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์

  (4) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12  เดือนที่ผ่านมา
   และเรื่องดงักลา่วไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิ 
   ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจรงิในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงไป
   อย่างมีนยัส าคญัจากขอ้เท็จจรงิในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

  (5) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย  ประกาศ  ขอ้บงัคบั  กฎและระเบียบต่างๆ   ของหน่วยงานราชการ
   หรือหน่วยงานก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษัท  มติ
   ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 

  (6) เรื่องที่บริษัทฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 
  (7) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 4.3 การพิจารณา 
  (1) เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้  หากขอ้มลูและเอกสารครบถว้น 
   จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา ทัง้นี ้ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท 
   ถือเป็นที่สดุ 
  (2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
   ประจ าปี 2564 ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 
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  (3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ จะแจง้เพื่อทราบในการประชมุ 
   สามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มระบเุหตผุล  
 
5. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 5.1 ขั้นตอนในการเสนอ 
  ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด      สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ดงันี ้
  (1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุ
   สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (แบบ ข.) ใหค้รบถว้นและลงนาม พรอ้มแนบหลกัฐานตาม 
   รายละเอียดที่ระบุ 
  (2) กรณีที่ผูถื้อหุน้มากกว่า 1 ราย  ตอ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
   กรรมการบรษิัท ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอกขอ้มลูใน แบบ ข. รายละ 1 ชดุและลงนาม พรอ้ม
   แนบหลกัฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวกนั  และใหร้ะบุ
   ชื่อบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับรษิัทฯ จ านวน 1 คน 
  (3) กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท
   มากกว่า 1 รายชื่อ ใหจ้ดัท า แบบ ข. 1 ชดุ ต่อ 1 รายชื่อและลงนาม พรอ้มแนบหลกัฐาน
   ตามรายละเอียดที่ระบุ แลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั  
  (4) กรอกแบบขอ้มลูบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
   ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (แบบ ค.) ใหค้รบถว้น และลงนามโดยบคุคล
   ที่ไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รบัรองโดยบคุคลที่ไดร้บั
   การเสนอชื่อ ไดแ้ก่ ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
   ชาวต่างประเทศ) ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา และหนงัสือ
   รบัรองการท างานจากสถานที่ท างานปัจจุบนัหรือลา่สดุ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ
   กรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ  ใหก้รอก 1 ชดุ  ต่อ 1 รายชื่อ    
 5.2 คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 
  (1)   มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
  (2) มีความรู ้ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณใ์นการท างานที่เป็น
   ประโยชนต่์อธุรกิจของบรษิัท 
  (3) มภีาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชนส์งูสดุ 
   ของบรษิัท และผูถื้อหุน้โดยรวม ใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์หเ้ป็นประโยชน ์   
   ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบรษิัท อย่างแทจ้รงิ 
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 5.3 การพิจารณา 
  (1) เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้  หากขอ้มลูและเอกสารครบถว้น
   จะน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคณุสมบติัของ 
   บคุคลดงักล่าว  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา  ทัง้นี ้ ค  าวินิจฉยัของ
   คณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สดุ 

  (2) บคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะไดร้บัการบรรจชุื่อในการประชมุ
   สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   2564   ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุม       พรอ้มความเห็นของ 
   คณะกรรมการบริษัท 

  (3)   บุคคลที่ไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท    บริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบในการ 
   ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  พรอ้มระบเุหตผุล 
 
6. ช่องทางการรับเร่ืองทีผู่้ถือหุ้นเสนอ 
 ผูถื้อหุน้สามารถแจง้เรื่องผ่านช่องทาง ดงันี ้
 6.1 จดัสง่เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อประกอบการพิจารณา
  ของคณะกรรมการบรษิัท  โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ :- 
 

เลขานกุารบรษิัท   
บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่  530 ซอยสาธุประดิษฐ์  58   
แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
 6.2 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ เลขานุการบรษิัท โทร. 02-293-0030 
  ต่อ 601 
 
7. ระยะเวลาในการย่ืนเสนอวาระและชื่อบุคคล 
  ตัง้แต่วนัที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะถือวนัที่ตามตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้ซอง
 เป็นส าคญั 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (แบบ ก.) 

 
วนัที่.......................................... 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ข้าพเจ้า (ชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้เสนอวาระ) : …….………………...……..……………………… 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / ทีต่ิดต่อได้ : 
เลขที่................. หมู่บา้น / อาคาร………….………… หมู่ที่……… ตรอก / ซอย………......……. 
ถนน................................... ต าบล / แขวง………….………. อ าเภอ / เขต.................................. 
จงัหวดั…………………....... รหสัไปรษณีย…์………..……… ประเทศ....................................... 
โทรศพัท…์…………………. โทรสาร....................................  E-mail……………………….…… 
ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยู่ที่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
…………….………………………………………………………………………………………….
.….……………………………………………………………………………………………………
…..….………...………………………………………………………………………………………
………….…….……………………………………………………………………………………… 

2. จ านวนหุ้นที่ถือครอง : …..…………..........................................................................................หุน้ 
3. เร่ืองทีเ่สนอ : ……………………………………………………………………………......…………… 

   วัตถุประสงค ์:  [  ] เพื่ออนมุติัหรือเพื่อพิจารณา   [  ] เพื่อทราบ 
   รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ : ………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………..….….………………………………………………………………... 
 เอกสารประกอบ :  มีดงันี ้
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………  
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4. เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 4.1  หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัย ์(Broker)   
  หรือจาก บรษิัท  ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็นส าเนาตอ้งรบัรองส าเนา
  ถกูตอ้ง  
 4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
  กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือ
  เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
  กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

  ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อที่ไดล้งนามในแบบฟอรม์  พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
5. ค ารับรอง 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติม ถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมให้
 บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูถื้อหุน้ 
                                                                      (                                                  ) 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  (แบบ ข.) 
 

วนัที่....................................... 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 ข้าพเจ้า (ชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้เสนอชื่อบุคคล) :  ………………………..…………...…………
 ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / ทีต่ิดต่อได้ : 
 เลขที่............... หมู่บา้น / อาคาร….………………… หมู่ที่….…… ตรอก / ซอย.…………....….
 ถนน.................................... ต าบล / แขวง………….……….. อ าเภอ / เขต................................
 จงัหวดั……………………… รหสัไปรษณีย…์………..………. ประเทศ......................................
 โทรศพัท…์………………….. โทรสาร.....................................E-mail……………..………..…… 
 ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยู่ที่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
 ……………………………...…………………………………………………...……………………
 …..……………………………………………………………………………………………………
 ….....…………..………………………………………………………………...……………………
 …...…………………………………………………………………………………………………...
2. จ านวนหุ้นที่ถือครอง : ………………........................................................................................หุน้ 
3. รายชื่อบุคคลทีป่ระสงคจ์ะเสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท :        
 …………………………………………………………………………………………………………...…
 .…………………………………………………………..………………………………………………… 
4. เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 บริษัท 
  4.1  หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรือหนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัย ์ (Broker) 
   หรือจาก บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็นส าเนาตอ้งรบัรองส าเนา
   ถกูตอ้ง  
  4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
   กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือ
   เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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   กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 
   ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน  และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
   ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว   หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
   ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อที่ไดล้งนามในแบบฟอรม์  พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
5. ค ารับรอง 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติม ถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมให้
 บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูถื้อหุน้ 
                                                                      (                                                  ) 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (แบบ ค.) 
   
                                                                                           วนัที่………………………………… 
 
1.  ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 
     (1)  ชื่อ-ชื่อสกลุ (ภาษาไทย)………………..…...………… (ชื่อสกลุเดิม……………………….………) 
         (ภาษาองักฤษ)…..…………………………………………………………….………… 
 (2) วนั/เดือน/ปีเกิด…………………………….. อายุ…………….ปี   สญัชาติ ……...….…………….. 
 (3)  สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หย่ารา้ง 
 (4)  คู่สมรสชื่อ.……………………………………………… (ชื่อสกลุเดิม………………..…………….) 
 (5)  รายละเอียดเก่ียวกบับุตร 
                ชื่อบตุร      วนั/เดือน/ปีเกิด  อาย ุ(ปี)      สถานที่ท างาน 
 ………………………………. ……………………… ………….. ………………………. 
 ………………………………. ……………………… ………….. ………………………. 
 ………………………………. ……………………… ………….. ………………………. 
 ………………………………. ……………………… ………….. ……………………….    
2.  ทีอ่ยู่ 
 (1)  สถานที่ท างาน   
   ชื่อสถานประกอบธุรกิจ…….………………………………………………...……………… 
   เลขที่……….….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน ……………..…….…
   ต าบล/แขวง…………………… อ าเภอ/เขต…………………. จงัหวดั….…………………
   รหสัไปรษณีย.์.................... โทรศพัท…์………………………… 
 (2) ที่อยู่ปัจจบุนั / ที่ติดต่อได ้
   เลขที่……….….. ตรอก/ซอย…………………………….. ถนน….……..………………… 
   ต าบล/แขวง…………..……… อ าเภอ/เขต…………………. จงัหวดั.…………….……… 
   รหสัไปรษณีย.์.................... โทรศพัท…์……………………… 

ส าหรบัติดรูปสี 
ขนาด 2 นิว้ 
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3.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
 (1)  วฒุิการศกึษา 
  ชื่อสถาบนัที่ส  าเรจ็การศกึษา  ชื่อวฒุิการศกึษาและสาขาวิชาเอก         ปีที่ส  าเรจ็ 
  ……………………………………        …………………………………..        ….……………...... 
  ……………………………………        …………………………………..       ...….……………... 
  ……………………………………         …………………………………..     ….………...……... 
 (2)  ประวติัการฝึกอบรมสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
    ชื่อหลกัสตูร   ปีที่เขา้รว่ม 
  …………………………………………………………….        ……………………………..…….. 
  …………………………………………………………….        ………………………..………….. 
4.  ประสบการณก์ารท างานจนถึงปัจจุบัน 
 ตัง้แต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.                    ชื่อสถานที่ท างาน ประเภทธุรกิจ               ต าแหน่งงาน 
 …...………………...    ………………………………     …………………….    ……….………..… 
 …………………….. ……………………………… ……………………. …………………… 
 …………………….. ……………………………… ……………………. …………………… 
 …………………….. ……………………………… ……………………. …………………… 
5.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 …………………………………………………………………………………………………………….
 .…………………………………………………………………………………………………………… 
6.  การถือหุ้นใน บมจ.สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้    ณ วนัที่…...……….………… (วนัที่ไดร้บัการเสนอชื่อ) 
 ถือหุน้สามญั    จ านวน……………………หุน้ 
 คู่สมรสถือหุน้สามญั   จ านวน……………………หุน้ 
 บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  
 (1) ชื่อ……………………………………………………  ถือหุน้สามญั จ านวน…………………..หุน้ 
 (2)  ชื่อ………………………………………………….... ถือหุน้สามญั จ านวน…………………..หุน้ 
7.  ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ชื่อธุรกิจ   ประเภทธุรกิจ  ผูเ้ก่ียวขอ้ง  รอ้ยละของ    ต าแหน่งงาน ตัง้แต่ปี 
        หุน้ที่ถือ     ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 
 ...................... .......................... ................... ............... ............................. ............ 
 ...................... .......................... ................... ............... ............................. ............
หมายเหตุ  :   ส าหรบัทกุธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผูบ้รหิาร และธุรกิจที่มีการถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 1.0 ของหุน้
   ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกิจนัน้ 
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8.  ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 
  ศาล             สถานะ    คดี (แพ่ง/อาญา        ขอ้หาหรือ          ทนุ            เลขที่        ผลคดี 
      (โจทก/์จ าเลย          /ลม้ละลาย)          ฐานความผิด      ทรพัย ์         คดี 
      /ผูร้อ้ง) 
 ….……..  …………..… …….……………..  ……………….  ………… ………….. ………… 
 ….……..  …………..… …….……………..  ……………….  ………… ………….. ………… 
9.  เอกสารประกอบการพิจารณาทีรั่บรองโดยบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ  
 (1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 (2) ส าเนาทะเบียนบา้น 
 (3) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
 (4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา 
 (5) หนงัสือรบัรองการท างานจากสถานที่ท างานปัจจุบนัหรือลา่สดุ  
 
   ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................ตกลงใหเ้สนอชื่อและ
ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้   เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  และขอรบัรองว่ารายละเอียด
ในแบบขอ้มลูขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ และ
ยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลู  หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได ้
 
 
 
     ลงชื่อ................................................บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
                                           (................................................) 
 
 
 


