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บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 (แบบ ข.) 

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

1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ – นำมสกุลของผู้เสนอชื่อบุคคล) :  ………………………..……………………….…… 
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :  เลขที่  ..............หมู่บ้าน / อาคาร …………….………… หมู่ที่ ……..…... 
ตรอก/ซอย…………….…ถนน............................ต าบล/แขวง…………….…อ าเภอ/เขต.......................
จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย์………..…….ประเทศ........................................... 
โทรศัพท…์…………………  โทรสาร.................................... E-mail………………………………. 
ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

2. จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง:…………………….ณ วันที่..............................ระยะเวลาที่ถือหุ้น ………..เดือน 
3. รำยชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. เอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จาก
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หากเป็น ส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 

4.2 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา
ใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ  ผู้มีอ านาจลง
นามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. ค ำรับรอง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน   และยินยอมให้ 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถือหุน้ 
                                                                           (                                                 ) 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2560 

                                                                     วันที่ ………………………………… 

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
     (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..………………(ชื่อสกุลเดิม ……………………….………) 
                            (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….………… 
   (2) วัน/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อายุ …………….ปี   สัญชาติ …………………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หย่าร้าง 
     (4) คู่สมรสชื่อ …………………………………………………(ชื่อสกุลเดิม……………………………….) 
     (5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 
                ชื่อบุตร      วัน/เดือน/ปีเกิด  อายุ (ป)ี      สถานที่ท างาน 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 

2. ที่อยู่ 
     (1) สถานที่ท างาน   

ชื่อสถานประกอบธรุกิจ   …………………………………………………..…………………. 
เลขที…่…….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………อ าเภอ/เขต ………………….จังหวัด ………………………. 
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์ …………………………… 

 (2) ที่อยูป่ัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ 
เลขที…่…….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………อ าเภอ/เขต ………………….จังหวัด ………………………. 
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์ …………………………… 

3. คุณสมบัติตำมวิชำชีพ 
     (1)  วุฒิการศึกษา 

       ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา              ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก               ปีที่ส าเร็จ 
……………………………………… …………………………………..         ………………... 
……………………………………… …………………………………..         ………………... 
……………………………………… …………………………………..         ………………... 

  

ส าหรับติดรูปสี 
ขนาด 2 น้ิว 
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 (2)  ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

               ชื่อหลักสูตร                          ปีที่เข้าร่วม 
…………………………………………………………  ………………………………….. 
…………………………………………………………  ………………………………….. 

4.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถึงปัจจุบัน 
ตั้งแต่ พ.ศ.ถึง พ.ศ.         ชื่อสถานทีท่ างาน                ประเภทธรุกิจ   ต าแหน่งงาน 

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

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

6.  กำรถือหุ้นในบมจ.ควอลลีเทค ณ วันที ่…...……………………(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) 
     ถือหุ้นสามัญ   จ านวน………………….. หุ้น 
     คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ  จ านวน……………………หุ้น 
     บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ  
     (1) ชื่อ………………………………………………… ถือหุ้นสามัญ จ านวน…………………….. หุ้น 
     (2) ชื่อ…………………    …………………………….ถือหุ้นสามัญ จ านวน…………………….. หุ้น 

7.  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ 
           ชื่อธุรกิจ        ประเภทธรุกิจ                   ผู้เกี่ยวขอ้ง   ร้อยละของ       ต าแหน่งงาน         ตัง้แต่ปี 

    หุ้นที่ถือ    ในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง      
……………………..… ……………………… ….……………..      ……..    ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      ……..    ……………………..   ………. 
หมายเหตุ  :   ส าหรับทุกธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถอืหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วของธุรกิจนั้น 

8.  ประวัติกำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ) 
                ศาล             สถานะ         คดี (แพ่ง/อาญา        ข้อหาหรือ           ทุน           เลขที ่         ผลคด ี

      (โจทก์/จ าเลย           /ล้มละลาย)          ฐานความผิด       ทรัพย์          คดี 
                                    /ผู้ร้อง) 
        ………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
        ………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
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9.  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ  
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
(4) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศกึษา 
(5) หนังสือรับรองการท างานจากสถานที่ท างานปัจจุบนัหรือล่าสดุ  

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

มอบข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  และขอรบัรองว่ารายละเอียดในแบบ
ข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน  และเอกสารประกอบที่ยืน่มาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมใหบ้ริษัทฯ 
เปิดเผยข้อมูล  หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้ 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................บุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอชื่อ 
                                    (                                                        ) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


