
หนา้ 1 จาก 4 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
 

วนัท่ี ...................................................... 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์........................................................................ อีเมล.์.................................................................................  
 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์........................................................................ อีเมล.์.................................................................................  
 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์........................................................................ อีเมล.์................................................................................. 
 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จ านวน……………………...........หุ้น หรือ รวมกนั
เป็นจ านวน ………………………………………………..หุ้น (ซ่ึงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ)  ไดรั้บทราบหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
คดัเลือกด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแลว้ จึงมีความประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคล ดงัน้ี 
 
ช่ือ-นามสกลุ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................ 
ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์........................................................................ อีเมล.์.................................................................................  
วนั/เดือน/ปีเกิด.................................................................อาย.ุ.........................ปี  สญัชาติ........................................ 
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ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ท างาน 
ปี พ.ศ. ช่ือสถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง 

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

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

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

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

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

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

...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
 
 
ประวตักิารศึกษา 

ปี พ.ศ. ช่ือสถานศึกษา วฒิุการศึกษา สาขา / วิชา 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
...................................... ................................................. ....................................... ........................................ 
 
 
หลกัสูตรการอบรม 

ปี พ.ศ. ช่ือหลกัสูตร ผูจ้ดัหลกัสูตร 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
………………………… ……………………………………………………….. ……………………………. 
 
การถือหุ้นในบริษัท สินมัน่คงประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี  ....................................... 
ถือหุน้บริษทัฯจ านวน ............................... หุน้ คู่สมรสถือหุน้บริษทัฯจ านวน ............................... หุน้ 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถือหุน้บริษทัฯจ านวน ............................... หุน้ 
 
ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 
..........ไม่มี  ............มี (รายละเอียด................................................................................................) 
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ข้อมูลเพิม่เตมิอ่ืน 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... 
ตกลงให้ความยินยอม รับการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั  สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งรายละเอียดขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารท่ียื่น
มาพร้อมกนัน้ีเป็นความจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
   ลงช่ือ……….……………….…………………บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
            (..................................................................) 
            วนัท่ี.................../...................../.................. 
 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ และเอกสารประกอบถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน 
ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
   ลงช่ือ...............................................................ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้สนอช่ือบุคคลขา้งตน้ 
            (...............................................................) 
            วนัท่ี................./.................../................... 
 
 
   ลงช่ือ...............................................................ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้สนอช่ือบุคคลขา้งตน้ 
            (...............................................................) 
            วนัท่ี................./.................../................... 
 
 
   ลงช่ือ...............................................................ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้สนอช่ือบุคคลขา้งตน้ 
            (...............................................................) 
            วนัท่ี................./.................../................... 
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หมายเหต ุ: เพ่ือใหแ้บบค าเสนอน้ีมีผล  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสาร ดงัน้ี 
1. เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจาก                         

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

2.1    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา) 

2.2   ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล) 

3. เอกสารหลกัฐานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดแ้ก่ 
3.1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3.2. ส าเนาเอกสารหลกัฐานการท างาน การศึกษา และการอบรม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้ 
3.3. เอกสารหลกัฐานการถือหุ้น  ไดแ้ก่   หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐานจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  


