
 

 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรปูธรรมในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการเป็นการล่วงหนา้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบคุคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดงันี้  

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการ และในวันกำหนดรายชือ่ผู้ชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนด
สทิธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปนีั้น 

2.2 ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเปน็ผู้ถอื
หุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได ้

ข้อ 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมของระเบยีบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 
ซึ่งจะต้องไม่มลีักษณะดังนี ้

(1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกบั
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท 
(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เร่ืองที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไมจ่ำกัดการนำเสนอข้อแนะนำ
ที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น 
(4) เร่ืองที่เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเร่ืองที่แสดงให้เห็นอยา่งชัดเจนถึง
ความผิดปกต ิ
(5) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนนิการได้ 
(6) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รบัมติ
สนับสนนุด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริง
ในเร่ืองดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 
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(7) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
(8) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 
(9) เร่ืองอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ 

ข้อ 4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 

(1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(2) ไม่เคยถูกจำคุกจากการตัดสนิซึ่งเป็นที่สุดของศาล ที่เป็นคดทีี่เก่ียวเนื่องกับการเจตนาทุจริต 
(3) ไม่เคยถูกไล่ออกหรือถูกโยกย้ายจากตำแหน่งจากหน่วยงานราชการในคดีทุรจิตต่อหนา้ที่ 
(4) เป็นผู้มีจริยธรรมทางวิชาชพีและชีวิตส่วนตวั 
(5) มีคุณสมบัติทีไ่ม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราขบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
(6) มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบตัิภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึง
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสมำ่เสมอ 

ข้อ 5. ขั้นตอน / วิธีการพิจารณา 

5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.  

(2) ต้องจัดทำหนงัสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 

เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (เอกสารที่ส่งมาด้วย 1) พรอ้มเอกสาร

หลักฐานที่เก่ียวข้องอย่างครบถว้นและสมบูรณ์  

(3) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษทัจะเป็นผู้รวบรวม/กลัน่กรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและ 

ดำเนินการตามขั้นตอนของบริษทั เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นต่อไป 

(4) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจเุป็นวาระการประชุมในหนังสือ 

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทจะแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลต่อไป 

5.2 การเสนอชื่อกรรมการ 

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.  

(2) ต้องจัดทำหนงัสือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ 
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โดยใช้ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ถือ

หุ้นประจำปี 2565” (เอกสารที่ส่งมาด้วย 2) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการ” (เอกสารที่ส่งมาด้วย 3) โดยมีเอกสารประกอบดังนี ้

- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 

หลักฐานอ่ืน จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลท. 

- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ ได้แก ่การศึกษาและประวตัิการทำงาน

ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) 

(3) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษทัจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้อง ครบถว้นของข้อมูล และคุณสมบัต ิ

ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

(4) บุคคลทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดร้ับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระ 

การประชุม พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการ 

(5) บุคคลทีไ่ม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

พรอ้มชี้แจงเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททนัทีหรือในวันทำการถัดไป ผา่นช่องทาง

เผยแพรข่องตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ในวันประชุมผู้ถือ

หุ้น 

ข้อ 6. ช่องทางการรับเรื่องที่ผูถ้ือหุ้นเสนอ 

ส่งต้นฉบับของแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

(เอกสารที่ส่งมาด้วย 1), แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เอกสารที่ส่งมาด้วย 2) และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รบัการ

เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมเอกสารหลักฐานทีบ่ริษัท

กำหนดให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการ

พิจารณา โดยส่งไปที่ เลขานุการบริษัท บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 160 

ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

 ทั้งนี้ สามารถส่งอยา่งไม่เป็นทางการทาง Email Address: mattana@eforl-aim.com 

ก่อนก็ได้ 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์ 02 114 8151 ต่อ 110 และ 111 

      

mailto:mattana@eforl-aim.com
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เอกสารที่ส่งมาด้วย 1  

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจำปี 2565 

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _______________________________________________ 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) จำนวน __________________________ หุ้น 
อยู่บ้านเลขที่_____________ถนน____________________ตำบล/แขวง_____________________ 
อำเภอ/เขต_____________จังหวัด______________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ__________________ 
หมายเลขโทรศัพท์บา้น/ที่ทำงาน __________________________ E-mail (ถ้ามี)_______________ 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี ้
2.1 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเหตุผล ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2.2 ข้อเสนอเพื่อทราบ คือ ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเหตุผล ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไวแ้ล้วทุกหน้า จำนวน________แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงไดล้งชื่อไว้เปน็สำคัญ ดังนี้ 

 
______________________________ผู้ถือหุ้น 
(_____________________________) 
วันที่ __________________________ 
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หมายเหตุ 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืน จากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล และสำเนาบตัรประจำตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทีไ่ด้ลงชื่อในแบบขอ
เสนอนี้ พรอ้มรับรองสำเนาถูกตอ้ง 
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐานและรวบรวมเปน็ชดุเดียวกัน 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำเอกสาร 1 แบบ 
ต่อ 1 วาระ 
4. บริษัทจะไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถว้น 
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กรุณาส่ง 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

 (แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) 
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     เอกสารที่ส่งมาด้วย 2  

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ________________________________________เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) จำนวน ____________________________________ หุ้น 
อยู่บ้านเลขที่ _____________ ถนน ______________________ตำบล/แขวง___________________
อำเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ__________________
หมายเลขโทรศัพท์บา้น/ที่ทำงาน _________________ E-mail (ถ้ามี)__________________________ 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว______________________________
เป็นกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) และได้แนบแบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ______________ แผ่น โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมและรบัรองข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการ” (เอกสารที่ส่งมาด้วย 3) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุก
ประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เปน็สำคัญ ดังนี ้

______________________________ ผู้ถือหุ้น 
(_____________________________) 
วันที่ _____________________________ 

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _______________________________________ยินยอมให้
เสนอชื่อขา้พเจ้าตามขอ้ 2. ข้างต้น และเปน็บุคคลที่ได้รบัการรบัรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องหา้มตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และรบัรองว่า ข้อความในแบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอ
ชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติ
ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เปน็สำคัญ ดังนี ้

______________________________ บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ 
(_____________________________) 
วันที่ __________________________ 
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หมายเหตุ 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย์ หรอืหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล และสำเนาบตัรประจำตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทีไ่ด้ลงชื่อในแบบขอ
เสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง 
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565" (เอกสารที่
สิ่งมาด้วย 2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกัน  
3. บริษัทจะไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรอืมี
คุณสมบัติไม่ ครบถว้น 
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กรุณาส่ง 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

                                                          (แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็น 
                                                            กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) 
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เอกสารที่ส่งมาด้วย 3  

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหนง่กรรมการ 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล  (1) ภาษาไทย _____________________________________________________ 
           (2) ภาษาอังกฤษ ___________________________________________________ 

2. วันเดือนปีเกิด _________________________ ปัจจุบนัอายุ ____________________________ ปี 
    (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 
3. สัญชาติ _____________________________________________________________________ 
4. สถานภาพ (   )  โสด  (   )  สมรส  (   )  หย่าร้าง 
    (1) คู่สมรสชื่อ – ชื่อสกุล   (ภาษาไทย)   ______________________________________________  
    (ภาษาอังกฤษ) _____________________________________________ 
    (2) มีบุตร _____________________________________________ คน คือ 

4.1 ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาไทย)  

                  (ภาษาอังกฤษ)  
 วัน/เดือน/ปีเกิด  

 สถานทีท่ำงาน  
 ตำแหน่ง  

4.2 ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาไทย)  

                  (ภาษาอังกฤษ)  
 วัน/เดือน/ปีเกิด  

 สถานทีท่ำงาน  
 ตำแหน่ง  

4.2 ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาไทย)  
                  (ภาษาอังกฤษ)  

 วัน/เดือน/ปีเกิด  
 สถานทีท่ำงาน  

 ตำแหน่ง  

5. (1) สถานที่ทำงาน ชื่อบริษัท _______________________________________________________ 
    เลขที่ ______________ ตรอก/ซอย _______________________ ถนน ____________________ 
  ตำบล/แขวง _________________ อำเภอ/เขต _________________ จังหวัด ________________ 
  โทรศัพท์ ___________________________ อีเมล์ (ถ้ามี) ________________________________ 
  (2) ที่อยู่ปัจจบุันเลขที่ ____________ ตรอก/ซอย ________________ ถนน _________________ 
   ตำบล/แขวง _________________ อำเภอ/เขต _________________ จังหวัด ________________ 
   โทรศัพท์ ___________________________ อีเมล์ (ถ้ามี) ________________________________ 
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6. คุณสมบัติตามวชิาชีพ 
   (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)  
    ชื่อสถาบนัที่สำเร็จการศึกษา        ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก       ปีที่สำเร็จ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
   (2) ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจบุัน 
           ชื่อหลักสูตร                           ผู้จัดหลักสูตร                 ปีที่เข้าร่วม 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 

7. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบนั 
    ชื่อสถานทีท่ำงาน       ประเภทธุรกิจ            ตำแหน่งงาน          ตั้งแต่ 25__ ถึง 25 __ 
           (รวม ____ ปี) 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 

8. ประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในตำแหน่งกรรมการบริษัท 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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9. การถือหุ้นในบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ณ วนัที่ ____________ (วนัที่ได้รบัการเสนอชื่อ) 
จำนวน __________________ หุ้น 
นอกจากนั้น คูส่มรส ถือหุ้น _________________________________ หุ้น 
บุตร (1) ________________________ ถือหุ้น ___________________ หุ้น 
   (2) ________________________ ถือหุ้น ___________________ หุ้น 
   (3) ________________________ ถือหุ้น ___________________ หุ้น 
10. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัท ดงันี ้
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เวน้แต่ความผิดลหุโทษ) 
     ศาล   สถานะ            คดี      ข้อหาหรือ    ทนุทรพัย์  ผลคด ี

  (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง) (แพง่/อาญา/ล้มละลาย)  ฐานความผิด 
________ ________________ __________________ _____________ _________ __________ 
________ ________________ __________________ _____________ _________ __________ 
12. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมกับบริษทั บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวขอ้งที่เป็น
คูส่ัญญา (ในกรณีมีสว่นได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสีย
พรอ้มจำนวนเงนิของผลได้ผลเสยีโดยชัดแจง้) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
13. วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของบริษัท 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
14. วิสัยทัศน์เก่ียวกับการปฏิบตัิหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
15. ข้อมูลอื่นที่สำคัญที่จะเปน็ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________ บุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบ
ประวัติข้างตน้นี้ ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบทีย่ื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
______________________________ บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ 
(_____________________________) 
วันที่ __________________________ 


