
หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือกรรมการบริษทัล่วงหน้า 
 
ข้อ 1 วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้นของบริษทั  บริษทั ไพลอน 
จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็น กรรมการบริษทัล่วงหนา้ ส าหรับเลือกตั้ง
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีโดยมีขั้นตอนและวธีิปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส 
                                                                                                       
ข้อ 2 คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอช่ือกรรมการบริษัท    

2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่าไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุน้บริษทัทั้งหมด 

2.2 ถือหุน้ในสดัส่วนท่ีก าหนดต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ 
 
ข้อ 3 การเสนอรายช่ือกรรมการ 
 3.1 ขั้นตอนการเสนอช่ือกรรมการ 

3.1.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 จะตอ้งส่งแบบฟอร์มการเสนอช่ือกรรมการพร้อม
แนบเอกสารรับรองส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและแนบหลกัฐานการถือครองหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 2.1 และ 2.2 ไดแ้ก่ 
หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.1.2 ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือตอ้งเซ็นยนิยอมการใหเ้สนอช่ือ และรับรองตนเองวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ขอ้ 3.2 ดา้นล่างน้ี พร้อมแนบเอกสารรับรองส าเนาบตัรประชาชน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์ท างานโดยละเอียด 

3.1.3 ส่งเอกสารและหลกัฐานทั้งหมดโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขานุการบริษทัภายในวัน
อาทติย์ที ่31 มกราคม 2559 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 
 
 
 

  
  
 
 

3.2 คุณสมบติัของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือ 
  บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

3.2.1 ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

3.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความรอบคอบและดว้ย
ความซ่ือสตัย ์สามารถอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 
170/16 ซอยสามมิตร (สุขมุวิทซอย 16) แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 



3.2.3 มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั ได้แก่ วิศวกรรม กฎหมาย การบัญชี 
การเงิน การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้ 

3.2.4 ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 4 บริษทัส าหรับกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ 3 บริษทัส าหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.2.5 ตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการบริษทัในธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั 
หากมีการเสนอช่ือบุคคลตามขอ้ 3.2.4 และ/หรือ 3.2.5 เป็นกรรมการจะตอ้งใหเ้หตุผลอยา่งชดัเจนถึงประโยชน์ท่ี

บริษทัจะไดรั้บจากการเสนอช่ือดงักล่าว 
   
ข้อ 4 ขั้นตอนการพจิารณา 
 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการสอบทานความครบถว้นของเอกสารการเสนอช่ือกรรมการบริษทัท่ีผู ้
ถือหุ้นส่งเขา้มา และน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และขออนุมติ้จากหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการเสนอช่ือกรรมการบริษัท 

(Director Nomination Application) 
                   

            วนัท่ี           
            Date       

A. รายละเอยีดผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอช่ือ (Shareholder Name)          
                   

ช่ือ               นามสกลุ           อาย ุ   ปี 
Name        Last Name       Age  yrs. 

                   

ท่ีอยู ่                                     
Address                  

                   

เบอร์โทรศพัท ์             เบอร์โทรสาร                 
Tel.         Fax          

                   

บตัรประชาชนเลขท่ี                       
ID Card No.                  

                   

จ านวนหุน้ บมจ.ไพลอน ท่ีถือ         หุน้ ถือครองตั้งแต่วนัท่ี           
Number of shares       Shares Since         

                   

หลกัฐานการเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแนบมา   หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์      
(Attached Shareholding Documents)   Broker's Confirmation Letter        

        ส าเนาใบหุน้         
        Shareholding Certificate        

        อ่ืนๆ                
        Others          

                   

           ขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจริง  
                   
                   
                          

                   
          (               ) 

           ผูถื้อหุน้ (Shareholder)  
                   

B. รายละเอยีดผู้ถูกเสนอช่ือ (Candidate Director)           
                   

ช่ือ             นามสกลุ           วนัเดือนปีเกิด     
Name       Last Name       Birthday     

                   

ท่ีอยู ่                           สญัชาติ         
Address             Nationality    

                   

เบอร์โทรศพัท ์             เบอร์โทรสาร                 
Tel.         Fax          

 

 

 



                   

บตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง เลขท่ี                  
ID Card No. / Passport No.                

คุณสมบัตทิั่วไป (General Qualification)             

 เป็นบุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับ 
โทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต และ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลด 
ออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี        
            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)           

-                                     
-                                     
-                                     

                   

ประสบการณ์การท างาน (Work Experience)            
ปี พ.ศ. - พ.ศ.  สถานท่ีท างาน  ประเภทธุรกิจ   ต าแหน่งงาน 

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 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นในการด ารงต าแหน่งกรรมการตามขอ้ก าหนดของตลท. และ  ใช่  ไม่ใช่ 

  

  



 ก.ล.ต. หรือไม่            
 

  
 

 Are you qualified to be the director according to SET and SEC regulations?    Yes  No 

                   
                   
                   

3 ท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือโรคประจ าตวัหรือทุพพลภาพหรือไม่    ใช่  ไม่ใช่ 
 หากใช่กรุณาระบุรายละเอียดของปัญหาดา้นสุขภาพ      

 
  

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

                                     
                                     
                   

วสัิยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่ง (Vision)             
1 ส่ิงท่ีท่านคิดวา่บริษทัควรปรับปรุงพฒันาในปัจจุบนั          

 What improvements should be made to the company immediately?         

 -                                   
 -                                   
 -                                   
 -                                   
 -                                   
                   

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

 -                                   
 -                                   
 -                                   
 -                                   
 -                                   
                   

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

 -                                   
 -                                   
 -                                   
 -                                   
                   

 ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว)                           
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบประวติัขา้งตน้น้ี 
ถูกตอ้งครบถว้น 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)  
 


