บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แบบ ข.)
วันที่............................................................
1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ ำพเจ้ ำ (ชื่อ – นำมสกุลของผู้เสนอชื่อบุคคล) : ………………………..……………………….……
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิ ต่ อได้ : เลขที่ ..............หมูบ่ ้ าน / อาคาร …………….………… หมูท่ ี่ ……..…...
ตรอก/ซอย…………….…ถนน............................ตาบล/แขวง…………….…อาเภอ/เขต.......................
จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย์………..…….ประเทศ...........................................
โทรศัพท์…………………… โทรสาร.................................... E-mail……………………………….
ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ในต่างประเทศ)
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..…….
2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง:…………………….ณ วันที่..............................ระยะเวลาที่ถือหุ้น ………..เดือน
3. รำยชื่อบุคคลที่ประสงค์ จะเสนอชื่อเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ อง
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรั พย์ (Broker) หรื อ จาก
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ น สาเนาต้ องรับรองสาเนาถูกต้ อง
4.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองของนิ ติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนา
ใบสาคัญประจาตัวต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้มีอานาจลง
นามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
5. คำรั บรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)
หน้ า 1 ของจานวน 4 หน้ า

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)

สาหรับติดรู ปสี
ขนาด 2 นิ ้ว

แบบข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2561
วันที่ …………………………………
1. ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..………………(ชื่อสกุลเดิม ……………………….………)
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….…………
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………………..อายุ …………….ปี สัญชาติ ……………………..
(3) สถานภาพการสมรส
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หย่าร้ าง
(4) คูส่ มรสชื่อ …………………………………………………(ชื่อสกุลเดิม……………………………….)
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ (ปี ) สถานที่ทางาน
…………………………………..
.…………………….
…………
…………………………
…………………………………..
.…………………….
…………
…………………………
…………………………………..
.…………………….
…………
…………………………
2. ที่อยู่
(1) สถานที่ทางาน
ชื่อสถานประกอบธุรกิจ …………………………………………………..………………….
เลขที่……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ……………………อาเภอ/เขต ………………….จังหวัด ……………………….
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์ ……………………………
(2) ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่อได้
เลขที่……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน ……………………………
ตาบล/แขวง ……………………อาเภอ/เขต ………………….จังหวัด ……………………….
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์ ……………………………
3. คุณสมบัตติ ำมวิชำชีพ
(1) วุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาเร็ จการศึกษา
………………………………………
………………………………………
………………………………………

ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

ปี ที่สาเร็ จ
………………...
………………...
………………...
หน้ า 2 ของจานวน 4 หน้ า

(2) ประวัติการฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ชื่อหลักสูตร
…………………………………………………………
…………………………………………………………
4. ประสบกำรณ์ กำรทำงำนจนถึงปั จจุบัน
ตังแต่
้ พ.ศ.ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทางาน
………………..
………………………………
………………..
………………………………
………………..
………………………………
………………..
………………………………
………………..
………………………………

ปี ที่เข้ าร่ วม
…………………………………..
…………………………………..
ประเภทธุรกิจ
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

ตาแหน่งงาน
………………
………………
………………
………………
………………

5. หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบในตำแหน่ งงำนปั จจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. กำรถือหุ้นในบมจ.ควอลลีเทค ณ วันที่ …...……………………(วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)
ถือหุ้นสามัญ
จานวน………………….. หุ้น
คูส่ มรส ถือหุ้นสามัญ จานวน……………………หุ้น
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(1) ชื่อ………………………………………………… ถือหุ้นสามัญ จานวน…………………….. หุ้น
(2) ชื่อ………………… …………………………….ถือหุ้นสามัญ จานวน…………………….. หุ้น
7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ ำวะ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผู้เกี่ยวข้ อง ร้ อยละของ ตาแหน่งงาน
ตังแต่
้ ปี
หุ้นที่ถือ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
หมายเหตุ : สาหรับทุกธุรกิจที่เป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วของธุรกิจนัน้

8. ประวัตกิ ำรฟ้องร้ องหรื อถูกฟ้องร้ องดำเนินคดี (เว้ นแต่ ควำมผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา ข้ อหาหรื อ
ทุน
เลขที่
ผลคดี
(โจทก์/จาเลย
/ล้ มละลาย)
ฐานความผิด ทรัพย์
คดี
/ผู้ร้อง)
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
หน้ า 3 ของจานวน 4 หน้ า

9. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่รับรองโดยบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(3) สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
(4) สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(5) หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปั จจุบนั หรื อล่าสุด
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงให้ เสนอชื่อและ
มอบข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบ
ข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ และยินยอมให้ บริ ษัทฯ
เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.................................................................บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(
)

หน้ า 4 ของจานวน 4 หน้ า

