
คําขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป ............  
  
1. ขอมูลท่ัวไป  
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ................................................................................................................................  
 ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได) ..........................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
โทรศัพท ..................................................................................... โทรสาร ..............................................................  
E-mail address …………………………………………….......…………………………………………………...  
2. จํานวนหุนที่ถือครอง............................................................................................................................................  
3. รายชื่อบุคคลท่ีประสงคจะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ  
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
4. เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมคําขอเสนอชื่อบุคคล  

4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือสําเนาใบหุน 
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

4.2 หลักฐานแสดงตน  
- กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

ชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
-  กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัว 

ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงช่ือในแบบคําขอเสนอนี้ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
5. คํารับรอง  
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกตองครบถวน และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูล
หรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได  
  
 

 
                         ลงช่ือ ............................................................. ผูถือหุน 
                                  ( ........................................................... ) 

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

  

ประทับตราบริษัท 
(ถามี) 



แบบขอมูลบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป..............                         

                                                                                                                
  1.  ขอมูลทั่วไปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  

(1) ช่ือ-ช่ือสกุล (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................  
                         (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................  
(2) วัน/เดือน/ปเกิด ......................................................................................... อายุ ..................................... ป  
(3) สัญชาติ ......................................................................  
(4) คูสมรส ช่ือ .................................................................. (ช่ือสกุลเดิม ........................................................ )  
(5) บุตร ................................ คน ไดแก  

ช่ือ ............................................................. อายุ ............. ป ที่ทํางาน ......................................................  
ช่ือ ............................................................. อายุ ............. ป ที่ทํางาน ......................................................  
ช่ือ ............................................................. อายุ .............. ป ที่ทํางาน ......................................................  
ช่ือ ............................................................. อายุ .............. ป ที่ทํางาน ......................................................  

2.  ที่อยูปจจุบัน  
 (1) ที่อยูสถานประกอบธุรกิจ ช่ือสถานประกอบธุรกิจ .........................................................................................  

                                                 เลขที่ ................ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ........................................  
                                                 ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ...................................................  
                                                 จังหวัด ........................................... โทรศัพท .....................................................  

 (2) ที่อยูสถานที่พํานักอาศัย   เลขที่ .................ตรอก/ซอย .................................. ถนน ......................................  
                                               ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต .................................................  
                                                 จังหวัด ............................................... โทรศัพท ..................................................  

(3) ที่อยูในตางประเทศ (กรณีบุคคลที่มิไดถือสัญชาติไทย) ..................................................................................  
    .............................................................……………..............................................  
    ................................................................................…………...............................  

3.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ  
(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)  

     ช่ือสถาบันที่สําเร็จการศึกษา                      ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก                          ปที่สําเร็จ 
  
 .....................................................        ............................................................     ...............................................  
 .....................................................        ............................................................     ...............................................  
 .....................................................        ............................................................     ...............................................  
 ....................................................        .............................................................     ...............................................  
 

 
 

ติดรูปสี 
ขนาด 2 นิ้ว 



(2) หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวของกับการเปนกรรมการบริษัท  
                    ช่ือหลักสูตร                                           ผูจัดหลักสูตร                                   ปที่เขารวม  
  
 ........................................................        ........................................................     ..............................................  
 ........................................................        ........................................................     ...............................................  
 .......................................................        .........................................................     ...............................................  
4.   คุณสมบัติตามแบบสอบถามของบริษัท  
     (    ) ไดตอบแบบสอบถามคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผู

ถือหุน ประจําป 2551 และแนบมาพรอมแบบขอมูลนี้  
5.   ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลังจนถึงปจจุบัน  
          ป พ.ศ.                        ช่ือสถานที่ทํางาน                      ประเภทธุรกิจ                            ตําแหนงงาน  
  
 ...........................       .................................................     ..............................................      ..................................  
 ...........................       .................................................     ..............................................      ..................................  
 ...........................       .................................................     ..............................................      .................................. 
 ...........................       .................................................     ..............................................      .................................. 
 ...........................       .................................................     ..............................................      .................................. 
 ...........................       ................................................     ..............................................      ................................... 
6.   การถือหุนใน บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ ..................................... (วันที่ไดรับการเสนอชื่อ)  

ถือหุนบริษัท  หุนสามัญ ..................................... หุน  
คูสมรส ถือหุนสามัญ .......................................... หุน  
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  (1) ช่ือ ......................................................... ถือหุนสามัญ ................................ หุน  

                                                  (2) ช่ือ ......................................................... ถือหุนสามัญ ................................ หุน  
  

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................ ตกลงใหเสนอชื่อ 
และขอมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเขารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และรับรองวา รายละเอียดใน
แบบขอมูลขางตนนี้ถูกตองครบถวน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอมนี้เปนความจริงทุกประการ และยินยอม
ใหบริษัทเปดเผยขอมูล หรือเอกสารประกอบดังกลาวได  
  
  
                                                                               ลงช่ือ .............................................. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  
                                                                                      ( .............................................. )  
                                                                                วันที่...............................................  



แบบสอบถามคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป .............  

  
ช่ือผูไดรับการเสนอ (ไทย) ..................................................................................................................  
                                 (อังกฤษ) .............................................................................................................  
  
โปรดทําเครื่องหมาย “X” ในชองคําตอบที่ตรงกับขอมูลของทาน  
หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป  

ลําดับ  ขอมูล  คําตอบ  
    ใช  ไมใช 

1.  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะแลว      

2.  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของ (คูสมรส บิดา 
มารดา ผูรับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนด) ดวย   

    

3.  ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
หรือไมไดเปนผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทําใหมีขอจํากัด
ในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ แกบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือไมเปนผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือไมเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนและตองพนจากสถานะหรือตําแหนงที่อาจเกิดความขัดแยงดังกลาวแลว เปนเวลา 
 1 ปขึ้นไป  

    

4.  ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่เปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ตําแหนงกรรมการ ซึ่งมีจํานวนเงินหรือมีมูลคาที่มีนัยสําคัญเปนสัดสวนกับรายได
บริษัท และไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน 
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ   

    

5.  ไมเปนญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ นอง คูสมรส บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร) กับผูบริหารระดับสูง 
ผูถือหุนรายใหญ (บุคคลที่ถือหุนของบริษัทเกินรอยละ 5 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไมได
รับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ  

    

 
  
  

ลงช่ือ ..................................... ผูไดรับการเสนอช่ือ  



หมวดที่ 2 คุณสมบัติของการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน  
ลําดับ  ขอมูล  คําตอบ  

    ใช  ไมใช 
1.  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย บุคคลไรความสามารถ หรือ

เสมือนไรความสามารถ  
    

2.  เคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด หรืออยูในระหวางรอการลงโทษใหจําคุกในความ
ผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต  

    

3.  เคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคกร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ฐาน
ทุจริตตอหนาที่  

    

4.  เคยถูกถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจัดการตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ 
ม.144 หรือ ม.145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น  

    

5.  เปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู
บริหารทองถิ่น  

    

6.  เปนผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ซึ่งตนหรือ  
ผูเกี่ยวของหรือหางหุนสวนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ม.258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) เปน 
หุนสวนหรือถือหุนอยู 

    

7.  มีประวัติการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงวิธีการทําธุรกิจที่
ไมเปนธรรมหรือไมนาเชื่อถือ หรือการเอาเปรียบผูลงทุน หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือ
สนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น   

    

8.  เคยทําหรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะอันเปนการหลอกลวงผูอื่น หรือ 
ประชาชนหรือกอใหเกิดความเสียหายรายแรงใดๆ หรือการกระทําการใดๆ ที่ไมเหมาะสม ไม 
วาจะชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตาม  

    

9.  มีปญหาในการชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน      

10.  เปนบุคคลซึ่งมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นวาไมสมควร
เปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

    

11.  อยูระหวางตองหามมิใหเปนหรือปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัด
การ หรือที่ปรึกษาของบริษัทจดทะเบียน  

    

12.  อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีอาญาโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในความ
ผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา 
หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต  

    

13.  มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เปนการจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดข
อความจริงอันเปนสาระสําคัญที่ควรบอกใหแจงในเอกสารใดๆ ที่ตองเปดเผยตอประชาชน
หรือตองยื่นตอสํานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตอองคกรที่มีอํานาจกํากับดูแลสถาบัน
การเงิน หรือมี หรือเคยมีสวนรวม หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น  

    

ลงช่ือ ............................................ ผูไดรับการเสนอชื่อ  



ลําดับ  ขอมูล  คําตอบ  
    ใช  ไมใช 

14.  เปนบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยฯ เห็นวาไมสมควรเปนผูบริหารบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยฯ   

    

15.  เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามเขามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเขาเมืองฯ (กรณี 
เปนบุคคลที่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือไมมีสัญชาติไทย)   

    

 
 
หมวดที่ 3   การเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทอ่ืน และการประกอบธุรกิจท่ีกอใหเกิดความขัดแยง 
ทางผลประโยชน  

ลําดับ  ขอมูล  คําตอบ  
    ใช  ไมใช 

1.  เปนประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ในบริษัทอื่นไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ (กลุมธุรกิจ หมายถึง กลุมบริษัทที่ประกอบดวย 
บริษัทแม บริษัทลูก และบริษัทรวม หรือกลุมบริษัทที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียว
กัน)   

    

2.  เปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท       

3.  ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทหรือเขา 
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด 
หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน 
และเปนการแขงขันกับกิจการของธนาคาร ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น   

    

4.  เปนบุคคลที่มีขอพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทเปนคูความในคดี       

  
หมวดที่ 4 ขอกําหนดอื่น ๆ 

ลําดับ  ขอมูล  คําตอบ  
    ใช  ไมใช 

1.  มีภาวะผูนํา และวิสัยทัศนที่โดดเดน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถ ดาน 
บริหารจัดการ และมุงมั่นที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ  

    

2.  สามารถทํางานใหบริษัทไดเต็มเวลา อุทิศตนเพื่อความสําเร็จขององคกร และประโยชนสวน
รวม  

    

3.  เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส รวมทั้งมีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ  

    

 

                                                          ลงช่ือ ................................................. ผูไดรับการเสนอชื่อ 



 


