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บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 (แบบ ข.) 

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

1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ – นำมสกุลของผู้เสนอชื่อบุคคล) :  ………………………..……………………….…… 
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิต่อได้ :  เลขท่ี  ..............หมูบ้่าน / อาคาร …………….………… หมูท่ี่ ……..…... 
ตรอก/ซอย…………….…ถนน............................ต าบล/แขวง…………….…อ าเภอ/เขต.......................
จงัหวดั…………………รหสัไปรษณีย์………..…….ประเทศ........................................... 
โทรศพัท์……………………  โทรสาร.................................... E-mail………………………………. 
ท่ีอยู่ในตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 

………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..……. 

2. จ ำนวนหุ้นที่ถือครอง:…………………….ณ วนัท่ี..............................ระยะเวลาท่ีถือหุ้น ………..เดือน 
3. รำยชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 

4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ จาก
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็น ส าเนาต้องรับรองส าเนาถกูต้อง 

4.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา
ใบส าคญัประจ าตวัต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ  ผู้มีอ านาจลง
นามในแบบฟอร์ม พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

5. ค ำรับรอง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถกูต้องครบถ้วน   และยินยอมให้ 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้ ถือหุ้น 
                                                                           (                                                 ) 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2561 

                                                                     วนัท่ี ………………………………… 

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
     (1) ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) …………………..………………(ช่ือสกลุเดิม ……………………….………) 
                            (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………….………… 
   (2) วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อาย ุ…………….ปี   สญัชาติ …………………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หย่าร้าง 
     (4) คูส่มรสช่ือ …………………………………………………(ช่ือสกลุเดิม……………………………….) 
     (5) รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 
                ช่ือบตุร      วนั/เดือน/ปีเกิด  อายุ (ปี)      สถานท่ีท างาน 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 

2. ที่อยู่ 
     (1) สถานท่ีท างาน   

ช่ือสถานประกอบธรุกิจ   …………………………………………………..…………………. 
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………อ าเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ………………………. 
รหสัไปรษณีย์.....................โทรศพัท์ …………………………… 

 (2) ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีติดตอ่ได้ 
เลขท่ี……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………อ าเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ………………………. 
รหสัไปรษณีย์.....................โทรศพัท์ …………………………… 

3. คุณสมบัตติำมวิชำชีพ 
     (1)  วฒิุการศกึษา 

       ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา              ช่ือวฒิุการศกึษาและสาขาวิชาเอก               ปีท่ีส าเร็จ 
……………………………………… …………………………………..         ………………... 
……………………………………… …………………………………..         ………………... 
……………………………………… …………………………………..         ………………... 

  

ส าหรับตดิรูปสี 
ขนาด 2 นิว้ 
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 (2)  ประวตัิการฝึกอบรมสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

               ช่ือหลกัสตูร                          ปีท่ีเข้าร่วม 
…………………………………………………………  ………………………………….. 
…………………………………………………………  ………………………………….. 

4.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถงึปัจจุบัน 
ตัง้แต ่พ.ศ.ถงึ พ.ศ.         ช่ือสถานท่ีท างาน                ประเภทธรุกิจ   ต าแหน่งงาน 

 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 

5.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6.  กำรถือหุ้นในบมจ.ควอลลีเทค ณ วนัท่ี …...……………………(วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
     ถือหุ้นสามญั   จ านวน………………….. หุ้น 
     คูส่มรส ถือหุ้นสามญั  จ านวน……………………หุ้น 
     บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
     (1) ช่ือ………………………………………………… ถือหุ้นสามญั จ านวน…………………….. หุ้น 
     (2) ช่ือ…………………    …………………………….ถือหุ้นสามญั จ านวน…………………….. หุ้น 

7.  ธุรกจิที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิำวะ 
           ช่ือธุรกิจ        ประเภทธรุกิจ                   ผู้ เก่ียวข้อง   ร้อยละของ       ต าแหน่งงาน         ตัง้แตปี่ 

    หุ้นท่ีถือ    ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง      
……………………..… ……………………… ….……………..      ……..    ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      ……..    ……………………..   ………. 
หมายเหต ุ :   ส าหรับทกุธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วของธุรกิจนัน้ 

8.  ประวัตกิำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ) 
                ศาล             สถานะ         คดี (แพ่ง/อาญา        ข้อหาหรือ           ทนุ           เลขท่ี          ผลคด ี

      (โจทก์/จ าเลย           /ล้มละลาย)          ฐานความผิด       ทรัพย์          คดี 
                                    /ผู้ ร้อง) 
        ………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
        ………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
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9.  เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ  
(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒิุการศกึษา 
(5) หนงัสือรับรองการท างานจากสถานที่ท างานปัจจบุนัหรือลา่สดุ  

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงให้เสนอช่ือและ  

มอบข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  และขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบ
ข้อมลูข้างต้นถกูต้องครบถ้วน  และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  และยินยอมให้บริษัทฯ 
เปิดเผยข้อมลู  หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 
 
 
 
    ลงช่ือ.................................................................บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
                                    (                                                        ) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


