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หลักเกณฑการเสนอช่ือกรรมการบริษัทลวงหนา 
 

ขอ 1 วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนของบริษัท บริษัท     

ไพลอน จํากัด (มหาชน) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาเปน กรรมการบริษัทลวงหนา 

สําหรับเลือกต้ังในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปโดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปรงใส 

                                                                                                       

ขอ 2 คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอช่ือกรรมการบริษัท   

2.1 เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรอืหลายรายรวมกัน  

2.2 สัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 4 ของจํานวนสทิธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท  

2.3 ตองถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดในขอ 2.2 ในวันท่ีเสนอช่ือกรรมการ และ 

2.4 ตองถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดในขอ 2.2 ในวันท่ีปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการ

ประชุมผูถือหุนในปนั้น 

 

 อน่ึงหากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผูถือหุนในวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการประชุมสามัญผูถือ

หุนในปนั้น (ตามคุณสมบัติขอ 2.4) แลวไมพบชื่อผูถือหุนตามขอ 2.1 ถือหุนครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ 2.2 แตช่ือ

บุคคลท่ีเสนอเปนกรรมการโดยผูถือหุนตามขอ 2.1 ไดถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแลวนั้น บริษัทขอสงวน

สิทธิไมนําเสนอช่ือบุคคลท่ีเสนอเปนกรรมการโดยผูถือหุนทานนั้น ใหที่ประชุมพิจารณา 

  

ขอ 3 การเสนอช่ือกรรมการ 

 3.1 ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ 

3.1.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 จะตองสงแบบฟอรมการเสนอชื่อกรรมการ

พรอมแนบเอกสารรับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและแนบหลักฐานการถือครองหุนตามหลักเกณฑใน 2.1-

2.3 ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย

(ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

3.1.2 ผูที่ถูกเสนอชื่อตองเซ็นยินยอมการใหเสนอชื่อ และรับรองตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน

ตามขอ 3.2 ดานลางน้ี พรอมแนบเอกสารรับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ประวัติการศึกษา และ

ประสบการณทํางานโดยละเอียด 

3.1.3 สงเอกสารและหลักฐานท้ังหมดโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัทภายใน

วันจันทรที่ 31 มกราคม 2565 ตามที่อยูดังน้ี 

 

 

 

 

 

  

  

 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ช้ันที่ 14 ถนนพหลโยธิน   

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
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3.2 คุณสมบัติของผูที่ถูกเสนอช่ือ 

  บุคคลท่ีไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

3.2.1 ตองมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

3.2.2 มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความรอบคอบและ

ดวยความซื่อสัตย สามารถอุทศิเวลาไดอยางเต็มท่ี 

3.2.3 มีความรูความเชี่ยวชาญที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก วิศวกรรม กฎหมาย การบัญชี 

การเงิน การกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนตน 

3.2.4 ตองไมดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกิน 4 บริษัทสําหรับ

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และ 3 บริษัทสําหรับกรรมการที่เปนผูบริหาร 

3.2.5 ตองไมเปนผูบริหารหรือกรรมการบริษัทในธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท 

หากมีการเสนอชื่อบุคคลตามขอ 3.2.4 และ/หรือ 3.2.5 เปนกรรมการจะตองใหเหตุผลอยางชัดเจนถึง

ประโยชนที่บริษัทจะไดรบัจากการเสนอชื่อดังกลาว 

   

ขอ 4 ขั้นตอนการพจิารณา 

 เลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการสอบทานความครบถวนของเอกสารการเสนอชื่อกรรมการ

บริษัทที่ผูถือหุนสงเขามา และนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพ่ือพิจารณาและนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป  
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แบบฟอรมการเสนอช่ือกรรมการบริษัท   

(Director Nomination Application)   

            วันที่             
            Date         

A. รายละเอียดผูถือหุนที่เปนผูเสนอช่ือ (Shareholder’s Information)          
                     

ช่ือ               นามสกุล           อายุ   ป   
Name        Last Name       Age  yrs.   

                     

ท่ีอยู                                       
Address                    

                     

เบอรโทรศัพท             เบอรโทรสาร                   
Tel.         Fax            

                     

บัตรประชาชนเลขท่ี                         
ID Card No.                    

                     

จํานวนหุน บมจ.ไพลอน ท่ีถือ         หุน ถือครองตั้งแตวันที่             
Number of shares       Shares Since           

                     

หลักฐานการเปนผูถือหุนท่ีแนบมา   หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย        
(Attached Shareholding Documents)   Certified Letter of the Securities Company       

        สาํเนาใบหุน           
        Shareholding Certificate          

        อ่ืนๆ                  
        Others            

           ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนจริง    
                     

                            

                     

          (               )   

           ผูถือหุน (Shareholder)    

B. รายละเอียดผูถูกเสนอชื่อ (Director Candidate’s Information)           
                     

ช่ือ             นามสกุล           วันเดือนปเกิด       
Name       Last Name       Birthday       

                     

ท่ีอยู                           สัญชาติ           
Address             Nationality      

                     

เบอรโทรศัพท             เบอรโทรสาร                   
Tel.         Fax            

                     

บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขที่                    
ID Card No. / Passport No.                  
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คุณสมบัติท่ัวไป (General Qualification)               

 เปนบุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะ ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ ไมเคยรับ 

โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีไดกระทําโดยทุจริต และ ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลด 

ออกจากราชการ หรือองคกร หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่          

            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 หรือสัมมนาที่เก่ียวของกับการเปนกรรมการ           
Training/ Seminar (which relate to directorship)             

-                                       

-                                       

-                                       
                     

ประสบการณการทํางาน (Work Experience)              

ป พ.ศ. - พ.ศ.  สถานที่ทํางาน  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 a director according to SET and SEC regulations?    Yes  No   

3 ทานมีปญหาดานสุขภาพหรือโรคประจําตัวหรือทุพพลภาพหรือไม    ใช  ไมใช   

 หากใชกรุณาระบุรายละเอียดของปญหาดานสุขภาพ            
 Do you have health problem or disease? If yes, Please specify.     Yes  No   
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วิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนง (Vision)               

1 สิ่งท่ีทานคิดวาบริษัทควรปรับปรุงพัฒนาในปจจุบัน            
 What improvements should be made to the Company immediately?           

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     
                     

2 ทิศทางธุรกิจที่ทานคิดวาบริษัทควรดําเนินการในอนาคต           
 What is the future business direction that you recommend to the Company?          

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     
                     

3 หากทานไดรบัคัดเลือกเขาเปนกรรมการ ทานสามารถอุทิศตนสรางประโยชนดานใดใหแกบริษัทไดบาง    
 What benefits could you bring in as a director of the Company?           

 -                                     

 -                                     

 -                                     

 -                                     
                     

 ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว)                             

บุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือใหเขารับพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 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)    

 


