
หนา้ที่ 1/3 

 

แบบขอเสนอรายช่ือบุคคลเพือ่รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565
บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่........................................ 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
   ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .. .......................................................................... ทีท่ างาน ....................................................................................... 
   ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้ .................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

   โทรศพัท ์............................................................................ โทรสาร ..................................................................................................................... 
   E-mail address ……………………….......................................…………………………………………………………..................……………….….. 

2. จ านวนหุ้นท่ีถือครอง ........................................................................ หุน้ ณ วนัที ่..................................................................................... 
3. มีความประสงคข์อเสนอช่ือ 
    (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................... อาย ุ...................................ปี 

เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั โดยบคุคลดงักล่าวมคีุณสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม 
หลกัเกณฑ ์และมหีลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาดา้น 
คุณสมบตั ิไดแ้ก่ การศกึษาและประวตักิารท างาน และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทีไ่ดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ 

4. ขา้พเจา้ขอมอบหมายใหผู้ถ้อืหุน้ราย นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................................เป็นผูถ้อืหุน้ 
   ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้ตามหลกัเกณฑข์อ้ 2.2.2 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั หลกัฐาน
การถอืหุน้ และเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถว้นเป็นความจรงิทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวได ้

 
ลงชื่อ ..................................................... ผูถ้อืหุน้ 

                                                                                             (                                ) 
 
หมายเหตุ 
เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รบัพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่
   ( ) หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐานอืน่จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) หรอื   

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอืส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
    ( ) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจา ตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนา

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
    ( ) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนติบิุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งชื่อในแบบขอเสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั พรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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แบบแสดงข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
และหนังสือให้ความยินยอม 

 
1. ขอ้มลูทัว่ไป (โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางทีย่งัไมห่มดอายุ (กรณีชาวต่างชาต)ิ พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : ................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ............ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : ................... ........ ................... ........ ................... ........ ................... ........ ................... ........ 
สญัชาต ิ............... ...... ....... ........ ...... วนั/เดอืน/ปี เกดิ : ................... ........................... ........ อาย ุ................... ........ ปี 
บา้นเลขที ่............... ........... ถนน ............... ..................... ..................... ...... ต าบล/แขวง ............... ...... ............... ...... ....... 
อ าเภอ / เขต ....... ....... ....... ....... ....... จงัหวดั ....... ....... ....... .......หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีท่ างาน....... ....... ....... ....... . 
หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ....... ....... ....... .......e-mail address : ....... .............. ....... .... ....... ....... ....... .......... ....... ....... .. 

 
2. วฒุกิารศกึษา (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศกึษา พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
      ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   ปรญิญาตร ี  สงูกว่าปรญิญาตร ี
       
        ปี       สถาบนั    สาขาวชิา 
 
......... ......... ........            ......... ......... ......... .........     ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... ......... ........            ......... ......... ......... .........     ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... ......... ........            ......... ......... ........ ..........     ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

 
3. ประวตักิารท างาน (โปรดแนบประวตักิารท างาน พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
       ปี       บรษิทั    ต าแหน่ง 
 
......... ......... ........           ......... ......... ......... ......... .........       ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... ......... ........           ......... ......... ......... ......... .........       ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... ......... ........           ......... ......... ......... ......... .........       ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

 
4. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 
......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ......... ..... 
......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .......... .... .............. .............. .............. .............. .............. 

 
5. จ านวนหลกัทรพัยท์ีถ่อืในบรษิทั ท ีควิ อาร ์(มหาชน) (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ตลอดจนนิต ิ
บุคคลทีต่นหรอืคู่สมรสหรอืบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคล 
ดงักล่าว)  
 
หุน้สามญั    จ านวน ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... หุน้ 
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แบบแสดงข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
และหนังสือให้ความยินยอม 

 
6. การมส่ีวนไดเ้สยีทางตรง/ทางออ้ม (โปรดระบุลกัษณะของรายการและลกัษณะส่วนไดเ้สยีพรอ้มระบุมลูค่าของรายการ) 
................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... .. ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... .. ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... .... .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

 
7. เอกสารประกอบการพจิารณาทีร่บัรองโดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
2) ส าเนาทะเบยีนบา้น 
3) ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวุฒกิารศกึษา 
5) หนังสอืรบัรองการท างานจากสถานทีท่ างานปัจจุบนัหรอืล่าสุด 

 
 
ขา้พเจ้า ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ รบัทราบและให้ความยนิยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อเขา้รับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท ที คิว อาร์ จ ากัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 และขอรบัรองว่าขอ้มูลของ
ขา้พเจา้ขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานทีย่ื่นมาพรอ้มกนันี้ ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นความจรงิ หรอืไม่ขาดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้
ในสาระส าคญั พร้อมกนันี้ขา้พเจ้าขอรบัรองว่า ขา้พเจ้าเป็นผู้มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท
มหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั และหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั รวมทัง้หลกัเกณฑต์ามขอ้ 4. และหากขา้พเจา้ผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบตัิตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อไป 
 
 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
                                             (........ ........ ........ ........ ........ ........ ........) 
                                       วนัที ่........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 


