
 

หลักเกณฑการเสนอช่ือกรรมการบริษทัลวงหนา 
 
ขอ 1 วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนของบริษัท  
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาเปน กรรมการ
บริษัทลวงหนา สําหรับเลือกต้ังในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปโดยมีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน
และโปรงใส 
                                                                                                       
ขอ 2 คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอชื่อกรรมการบริษัท    

2.1 เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยสัดสวนการ
ถือหุนข้ันตํ่าไมนอยกวารอยละ 1.0 ของหุนบริษัทท้ังหมด 

2.2 ถือหุนในสัดสวนท่ีกําหนดตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนในวันท่ีเสนอช่ือ
กรรมการ 
 
ขอ 3 การเสนอรายชื่อกรรมการ 
 3.1 ข้ันตอนการเสนอช่ือกรรมการ 

3.1.1 ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 จะตองสงแบบฟอรมการเสนอช่ือ
กรรมการพรอมแนบเอกสารรับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและแนบหลักฐานการถือครองหุนตาม
หลักเกณฑใน 2.1 และ 2.2 ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.1.2 ผูท่ีถูกเสนอช่ือตองเซ็นยินยอมการใหเสนอช่ือ และรับรองตนเองวามีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอ 3.2 ดานลางน้ี พรอมแนบเอกสารรับรองสําเนาบัตรประชาชน ประวัติการศึกษา และ
ประสบการณทํางานโดยละเอียด 

3.1.3 สงเอกสารและหลักฐานท้ังหมดโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ตามท่ีอยูดังน้ี 

   
 
 
 
 
 

  
 3.2 คุณสมบัติของผูท่ีถูกเสนอช่ือ 

  บุคคลท่ีไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
3.2.1 ตองมีคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) แขวงคลองเตย  

เลขานุการบริษัท 



 

3.2.2 มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความ
รอบคอบและดวยความซ่ือสัตย สามารถอุทิศเวลาไดอยางเต็มท่ี 

3.2.3 มีความรูความเช่ียวชาญท่ีสําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก วิศวกรรม กฎหมาย 
การบัญชี การเงิน การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนตน 

3.2.4 ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท
สําหรับกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และ 3 บริษัทสําหรับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

3.2.5 ไมควรเปนผูบริหารหรือกรรมการบริษัทในธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัท 
   
ขอ 4 ขั้นตอนการพิจารณา 
 เลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการสอบทานความครบถวนของเอกสารการเสนอช่ือ
กรรมการบริษัทท่ีผูถือหุนสงเขามา และนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทน
เพื่อพิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรมการเสนอชื่อกรรมการบริษัท   

(Director Nomination Application)   
                     
            วันท่ี             
            Date         

A. รายละเอียดผูถือหุนที่เปนผูเสนอชื่อ (Shareholder Name)            
                     
ช่ือ               นามสกุล           อาย ุ   ป   
Name        Last Name       Age  yrs.   
                     
ท่ีอยู                                       
Address                    
                     
เบอรโทรศัพท             เบอรโทรสาร                   
Tel.         Fax            
                     
บัตรประชาชนเลขท่ี                         
ID Card No.                    
                     
จํานวนหุน บมจ.ไพลอน ท่ีถือ         หุน ถือครองต้ังแตวนัท่ี             
Number of shares       Shares Since           
                     
หลักฐานการเปนผูถือหุนท่ีแนบมา   หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย        
(Attached Shareholding Documents)   Broker's Confirmation Letter          

        สําเนาใบหุน           
        Shareholding Certificate          

        อื่นๆ                  
        Others            
                     
           ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนจริง    
                     
                     
                            
                     
         (              )   

           ผูถือหุน (Shareholder)    
                     

B. รายละเอยีดผูถูกเสนอชื่อ (Candidate Director)             
                     
ช่ือ             นามสกุล           วันเดือนปเกิด       
Name       Last Name       Birthday       
                     
ท่ีอยู                           สัญชาติ           
Address             Nationality      
                     
เบอรโทรศัพท             เบอรโทรสาร                   
Tel.         Fax            
                     
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขท่ี                    
ID Card No. / Passport No.                  



 

คุณสมบัติทั่วไป (General Qualification)               
 เปนบุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะ ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอืคนเสมือนไรความสามารถ ไมเคยรับ 
โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีไดกระทําโดยทุจริต และ ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลด 
ออกจากราชการ หรือองคกร หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาท่ี          
            A natural person who is of legal age and who is not bankrupt person, incompetent or quasi-incompetent person, never undergo 
imprisonment in the offence of unfaithful performance concerning assets and never been dismissed or discharged from the government or 
governmental organization or department for dishonesty in performing his duties. 

  
  
  

                     

คุณสมบัติตามวิชาชีพ (Professional Background)             
ประวัติการศึกษา                   
Education                    

-                                       
-                                       
-                                       

                     
หลักสูตรการฝกอบรม หรอืสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับการเปนกรรมการ           
Training/ Seminar course (which relate to directorship)             

-                                       
-                                       
-                                       

                     

ประสบการณการทํางาน (Work Experience)              
ป พ.ศ. - พ.ศ.  สถานท่ีทํางาน  ประเภทธุรกิจ   ตําแหนงงาน   

From - To  Company  Business   Position   

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                     
                     

ขอมูลประกอบ (Other Information)               
1 ทานประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบริษัทหรือไม  ใช  ไมใช   

 หากใชกรุณาระบุรายละเอียด                        
 Do you operate a business of same or similar nature with likelihood of competition to the company? 

Yes No If yes, please clarify 
 Yes  No   

        
                     
                     
                            

2 ทานมีคุณสมบัติครบถวนในการดํารงตําแหนงกรรมการตามขอกําหนดของตลท. และ  ใช  ไมใช   
 ก.ล.ต. หรือไม                  
 Are you qualified to be the director according to SET and SEC regulations?    Yes  No   
                     
                     
                     



 

3 ทานมีปญหาดานสุขภาพหรือโรคประจําตัวหรอืทุพพลภาพหรือไม    ใช  ไมใช   
 หากใชกรุณาระบุรายละเอียดของปญหาดานสุขภาพ            
 Do you have health problem or disease? If yes, Please specify.     Yes  No   

                                       
                                       
                     

วิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนง (Vision)               
1 สิ่งท่ีทานคิดวาบริษัทควรปรับปรุงพัฒนาในปจจุบัน            

 What improvements should be made to the company immediately?           

 -                                     
 -                                     
 -                                     
 -                                     
 -                                     
                     

2 ทิศทางธุรกิจท่ีทานคิดวาบริษัทควรดําเนินการในอนาคต           
 What is the future business direction that you recommend for the company?          

 -                                     
 -                                     
 -                                     
 -                                     
 -                                     
                     

3 หากทานไดรับคัดเลือกเขาเปนกรรมการ ทานสามารถอุทิศตนสรางประโยชนดานใดใหแกบริษัทไดบาง    
 What benefits could you bring in as the director of the company?           

 -                                     
 -                                     
 -                                     
 -                                     
                     

 ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว)                             
บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขารับพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิท ขอรับรองวารายละเอียดในแบบประวัติขางตนนี้ 
ถูกตองครบถวน และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพรอมน้ีเปนความจริงทุกประการ          
                     
 I (Mr./ Mrs./ Miss)                                 
who has been nominated as a candidate for director of the company certify that the information provided above is complete and true, and the 
supporting documents submitted herewith are authentic.             
                     
                     
                            
                     
          (              )   

           ผูถูกเสนอช่ือ(Director Candidate) 
 

   




