
 

 

หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือกรรมการบริษทัล่วงหน้า 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการกํากบัดูแลกิจการที่ดี และคาํนึงถึงความสําคญัของผูถื้อหุ้นของบริษทั  

บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็น กรรมการ

บริษทัล่วงหนา้ สาํหรับเลือกตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีโดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัที่ชดัเจน

และโปร่งใส 

ข้อ 1 วตัถุประสงค์ 

                                                                                                       

ข้อ 2 คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นทีจ่ะเสนอช่ือกรรมการบริษัท 

2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยสัดส่วนการ

ถือหุน้ขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 1.0 ของหุ้นบริษทัทั้งหมด 

   

2.2 ถือหุ้นในสัดส่วนที่กําหนดต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัที่เสนอชื่อ

กรรมการ 
 

 3.1 ขั้นตอนการเสนอช่ือกรรมการ 

ข้อ 3 การเสนอรายช่ือกรรมการ 

3.1.1 ผูถื้อหุ้นที่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2 จะต้องส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ

กรรมการพร้อมแนบเอกสารรับรองสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและแนบหลกัฐานการถือครองหุ้นตาม

หลกัเกณฑ์ใน 2.1 และ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.1.2 ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือตอ้งเซ็นยินยอมการให้เสนอช่ือ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบติั

ครบถว้นตามขอ้ 3.2 ด้านล่างน้ี พร้อมแนบเอกสารรับรองสําเนาบตัรประชาชน ประวติัการศึกษา และ

ประสบการณ์ทาํงานโดยละเอียด 

3.1.3 ส่งเอกสารและหลกัฐานทั้งหมดโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขานุการบริษทั

ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557

   

 ตามที่อยูด่งัน้ี 

 

 

 

 

 

  

 3.2 คุณสมบติัของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือ 

  บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

3.2.1 ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 

170/16 ซอยสามมิตร (สุขมุวิทซอย 16) แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 



 

3.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที ่กรรมการด้วยความ

รอบคอบและดว้ยความซ่ือสตัย ์สามารถอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3.2.3 มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีสําคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ วิศวกรรม กฎหมาย 

การบญัชี การเงิน การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้ 

3.2.4 ต้องไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัในบริษทัจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษทั

สาํหรับกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ 3 บริษทัสาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.2.5 ตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการบริษทัในธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั 

หากจะมีการเสนอช่ือบุคคลตามขอ้ 3.2.4 และ/หรือ 3.2.5 เป็นกรรมการจะตอ้งให้เหตุผลอย่าง

ชดัเจนถึงประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอช่ือดงักล่าว 

   

 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการสอบทานความครบถว้นของเอกสารการเสนอช่ือ

กรรมการบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นส่งเขา้มา และนาํเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทน

เพ่ือพิจารณาและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป  

ข้อ 4 ข้ันตอนการพจิารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการเสนอช่ือกรรมการบริษัท   

(Candidate for Director Application)   
                     
            วนัท่ี             
            Date         
A. รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอช่ือ (Shareholder Name)            
                     
ช่ือ               นามสกลุ           อาย ุ   ปี   
Name        Last Name       Age  yrs.   
                     
ที่อยู ่                                       
Address                    
                     
เบอร์โทรศพัท ์             เบอร์โทรสาร                   
Tel.         Fax            
                     
บตัรประชาชนเลขท่ี                         
ID Card No.                    
                     
จาํนวนหุน้ บมจ.ไพลอน ท่ีถือ         หุน้ ถือครองตั้งแต่วนัท่ี             
Number of shares       Shares Since           
                     
หลกัฐานการเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแนบมา   หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์        
(Attached Shareholding Documents)   Broker's Confirmation Letter          

        สาํเนาใบหุน้           
        Shareholding Certificate          

        อ่ืนๆ                  
        Others            
                     
           ขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้เป็นจริง    
                     
                     
                            
                     
          (               )   

           ผูถื้อหุ้น (Shareholder)    
                     
B. รายละเอียดผู้ถูกเสนอช่ือ (Candidate for Director)             
                     
ช่ือ             นามสกลุ           วนัเดือนปีเกิด       
Name       Last Name       Birthday       
                     
ที่อยู ่                           สญัชาติ           
Address             Nationality      
                     
เบอร์โทรศพัท ์             เบอร์โทรสาร                   
Tel.         Fax            
                     
บตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง เลขท่ี                    
ID Card No. / Passport No.                  

 

 

 



 

คุณสมบัตทิั่วไป (General Qualification)               
 เป็นบุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับ 

โทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต และ ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลด 

ออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทจุริตต่อหนา้ท่ี          
            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. 

  
  
  

                     
คุณสมบัตติามวชิาชีพ (Professional Background)             
ประวติัการศึกษา                   
Education                    

-                                       

-                                       

-                                       
                     
หลกัสูตรการฝึกอบรม หรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ           
Training/ Seminar course (which relate to directorship)             

-                                       

-                                       

-                                       
                     
ประสบการณ์การทาํงาน (Work Experience)              

ปี พ.ศ. - พ.ศ.  สถานท่ีทาํงาน  ประเภทธุรกิจ   ตาํแหน่งงาน   
From - To  Company  Business   Position   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
                     
                     
ข้อมูลประกอบ (Other Information)               

1 ท่านประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษทัหรือไม่  ใช่  ไม่ใช่   

 หากใช่กรุณาระบุรายละเอียด                        
 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 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามขอ้กาํหนดของตลท. และ  ใช่  ไม่ใช่   

 ก.ล.ต. หรือไม่                  
 Are you qualified to be the director according to SET and SEC regulations?    Yes  No   
                     
                     
                     

  

  



 

3 ท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือโรคประจาํตวัหรือทพุพลภาพหรือไม่    ใช่  ไม่ใช่   

 หากใช่กรุณาระบรุายละเอียดของปัญหาดา้นสุขภาพ            
 Do you have health problem or disease? If yes, Please specify.     Yes  No   

                                       

                                       
                     
วสัิยทศัน์ในการเข้าดาํรงตาํแหน่ง (Vision)               

1 ส่ิงท่ีท่านคิดว่าบริษทัควรปรับปรุงพฒันาในปัจจุบนั            
 What improvements should be made to the company immediately?           

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     
                     

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

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     
                     

3 หากท่านไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการ ท่านสามารถอุทิศตนสร้างประโยชน์ดา้นใดให้แก่บริษทัไดบ้า้ง    
 What benefits could you bring in as the director of the company?           

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     
                     

 ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว)                             

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รับพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวติัขา้งตน้น้ี 

ถกูตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ          
                     
 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.             
                     
                     
                            
                     
          (               )   

           ผูถู้กเสนอช่ือ(Director Candidate)    
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