
หน้า 1 จาก 4 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
 

วันที่ ...................................................... 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ........................................................................ อีเมล์..................................................................................  
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ........................................................................ อีเมล์..................................................................................  
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ........................................................................ อีเมล์.................................................................................. 
 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน……………………...........หุ้น หรือ รวมกัน
เป็นจ านวน ………………………………………………..หุ้น (ซ่ึงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)  ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
คัดเลือกด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว จึงมีความประสงค์จะเสนอช่ือบุคคล ดังนี้ 
 
ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................ 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ........................................................................ อีเมล์..................................................................................  
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................................อายุ..........................ปี  สัญชาติ........................................ 
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ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ท างาน 
ปี พ.ศ. ช่ือสถานที่ท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง 

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

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

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

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

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

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

...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. ช่ือสถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา / วิชา 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
 
 
หลักสูตรการอบรม 

ปี พ.ศ. ช่ือหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
 
การถือหุ้นในบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่  ....................................... 
ถือหุ้นบริษัทฯจ านวน ............................... หุ้น คู่สมรสถือหุ้นบริษัทฯจ านวน ............................... หุ้น 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นบริษัทฯจ านวน ............................... หุ้น 
 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 
..........ไม่มี  ............มี (รายละเอียด................................................................................................) 
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ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... 
ตกลงให้ความยินยอม รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายละเอียดข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเอกสารที่ยื่น
มาพร้อมกันนี้เป็นความจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
   ลงช่ือ……….……………….…………………บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
            (..................................................................) 
            วันที่.................../...................../.................. 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน 
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
   ลงช่ือ...............................................................ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลข้างต้น 
            (...............................................................) 
            วันที่................./.................../................... 
 
 
   ลงช่ือ...............................................................ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอช่ือบุคคลข้างต้น 
            (...............................................................) 
            วันที่................./.................../................... 
 
 
   ลงช่ือ...............................................................ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอช่ือบุคคลข้างต้น 
            (...............................................................) 
            วันที่................./.................../................... 
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หมายเหตุ : เพื่อให้แบบค าเสนอนี้มีผล  ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
1. เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

2.1    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา) 

2.2   ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล) 

3. เอกสารหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ 
3.1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.2. ส าเนาเอกสารหลักฐานการท างาน การศึกษา และการอบรม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
3.3. เอกสารหลักฐานการถือหุ้น  ได้แก่   หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  


