
การเสนอบุคคลเพือ่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัฯ สามารถท่ีจะเสนอบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ โดยมีขั้นตอนการ
เสนอดงัน้ี 

1) ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการควรตรวจสอบวา่บุคคลนั้นมีคุณสมบติัดงัน้ี 
1.1)  เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการ 

1.2)  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการท างานท่ีดี  
1.3)  มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หรือโทรคมนาคม หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
1.4)  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุ

จ าเป็นหรือสุดวสิัย  
1.5)  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสม อ่ืนๆ

ในภายหลงั  
2)   ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งกรอกรายละเอียด

ในแบบเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข)โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือติดต่อขอไดต้ามท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทห์รืออีเมลข์อง
บริษทัฯ info@deltathailand.com พร้อมทั้งจดัส่งเอกสารรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือ มายงับริษทัฯ หรืออีเมลม์าท่ีบริษทั โดยระบุช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก
และจ านวนหุน้ท่ีถืออยูข่องผูถื้อหุน้ท่ีท าการเสนอช่ือ ทั้งน้ีเอกสารรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือท่ีตอ้งส่งใหบ้ริษทัฯ มีดงัน้ี 
2.1)  ประวติัและขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตามรายละเอียดระบุในแบบ

ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการ (แบบ ค) โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักล่าว ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือสามารถติดต่อ
ขอไดต้ามท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทห์รืออีเมลข์องบริษทัฯ 

2.2)  เอกสารแสดงตน ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางและทะเบียนบา้นพร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.3)  ส าเนาหลกัฐานการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจขอเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติมในภายหลงั 
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3)  เวลาส าหรับการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ คือช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม
ของทุกปี ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ตอ้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งเอกสารท่ี
ก าหนดขา้งตน้ใหก้บับริษทัฯ ล่วงหนา้ภายในวนัที ่31 ธันวาคมของแต่ละปี เพื่อใหมี้เวลา
เพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบติัและพิจารณาคดัเลือก 

4)  คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยใชม้ติเสียงขา้ง
มากของท่ีประชุม โดยมีหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการพิจารณาดงัน้ี 
4.1)  มีคุณสมบติัตามเกณฑข์ั้นตน้ท่ีไดร้ะบุขา้งตน้   
4.2)   มีคุณสมบติัโดยรวมท่ีเหมาะสมซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่จะช่วยให้

คณะกรรมการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจท่ีจะก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสม

แก่บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
5)  หลงัจากมีมติเห็นชอบใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการจะ

ด าเนินการเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดงักล่าว ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ต่อไป ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบผา่นทางเวปไซตข์องบริษทัฯ 

6) คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในกรณีดงัต่อไปน้ี 
6.1)  การเสนอช่ือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
6.2) บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมตามคุณสมบติัขา้งตน้ 
6.3)  เอกสารท่ีประกอบการพิจารณาแต่งตั้งไม่ครบถว้นหรือล่าชา้ 
6.4)  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือปฏิเสธการใหค้วามยนิยอมในการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
6.5) บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 5 บริษทัข้ึนไป ซ่ึงอาจ

ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.6)  กรณีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ข. 
แบบเสนอรายช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ  

 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ________________________________________________ เป็นผูถื้อหุ้นของ  
บริษัทเดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน _____________________________ หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ______________ ถนน _______________________ ต าบล/แขวง_______________________  
อ าเภอ/เขต ___________________________ จงัหวดั ____________________ รหสัไปรษณีย ์__________
โทรศพัทมื์อถือ______________ โทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน ___________ E-mail (ถา้มี) _________________  
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ  
นาย/นาง/นางสาว_________________________________________ อาย ุ_____ ปีเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ โดยบุคคลดงักล่าวไดใ้หค้วาม
ยนิยอมและรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้น แบบ ค (แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการ
พิจารณาเป็นกรรมการ) และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้รวม
จ านวน ________ แผน่ทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ รวมทั้งยนิยอมใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวได ้และเพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญัดงัน้ี  
 

____________________________________ ผูถื้อหุน้  

(___________________________________)  
     วนัท่ี         ______________________________  

 
หมายเหตุ  
1. เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพร้อมเอกสารแบบ ข (แบบเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)  

1.1  หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์น  

1.2  หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  
- กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

- กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งช่ือใน
เอกสารแบบ ข ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
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แบบ ข. 
 

- กรณีมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.  ผูถื้อหุน้สามารถส่งเอกสารแบบ ข อยา่งไม่เป็นทางการ ไดท้างโทรสารหมายเลข 0-2709-2827 หรือทาง
อีเมล์: info@deltathailand.com ก่อนน าส่งตน้ฉบบัใหบ้ริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้ าส่งตน้ฉบบัภายในวนัที่ 31 
ธันวาคม เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือและน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้  

3.  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบุคคลรายเดียวกนัเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นแต่ละรายตอ้ง
กรอกเอกสารแบบ ข และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั  

4.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาการเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการหากขอ้มูลท่ีใหไ้ม่
ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อไดห้รือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น
หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ค. 
แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพจิารณาเป็นกรรมการ  

 
ตามท่ีขา้พเจา้ _____________________________________ ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี ________________  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

1.  ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว้
ในเร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

2.  ขา้พเจา้เขา้ใจในขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการตามท่ีบริษทัฯ 
ประกาศแต่งตั้งและก าหนดเป็นอยา่งดี  

3.  ขา้พเจา้เขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเป็นอยา่งดี  

 
พร้อมกนัน้ีขา้พเจา้ขอแจง้ประวติัและรายละเอียดของขา้พเจา้ดงัน้ี  

1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ อาย ุ________ปี  
วนั/เดือน/ปี เกิด____________________ สัญชาติ_____________________ สถานภาพสมรส ___________  
อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ ถนน _________________________ ต าบล/แขวง _____________________  
อ าเภอ/เขต ________________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์__________  
โทรศพัทมื์อถือ____________________________ โทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน _________________________  
โทรสาร______________________________ E-mail __________________________________________  

2) ประวตัิการศึกษา (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีเป็นตน้ไป) และการอบรมท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  
           สถานศึกษา/อบรม       สาขาท่ีศึกษา/อบรม      ปีท่ีจบการศึกษา/อบรม 
_____________________________    ___________________________     _________________________  
_____________________________    ___________________________     _________________________  
_____________________________    ___________________________     _________________________  
_____________________________    ___________________________     _________________________  

 



แบบ ค. 
3) ต าแหน่งงานปัจจุบัน (โปรดระบุใหค้รบทุกแห่ง)  
1.บริษทั _______________________________________ ต าแหน่ง/หนา้ท่ี __________________________  
ท่ีตั้งส านกังาน ________________________________________________ โทรศพัท ์_________________  
2.บริษทั _______________________________________ ต าแหน่ง/หนา้ท่ี __________________________  
ท่ีตั้งส านกังาน ________________________________________________ โทรศพัท ์_________________ 
3.บริษทั _______________________________________ ต าแหน่ง/หนา้ท่ี __________________________  
ท่ีตั้งส านกังาน _________________________________________________ โทรศพัท ์________________  
4.บริษทั _______________________________________ ต าแหน่ง/หนา้ท่ี __________________________  
ท่ีตั้งส านกังาน _________________________________________________ โทรศพัท ์________________  
5.บริษทั _______________________________________ ต าแหน่ง/หนา้ท่ี __________________________  
ท่ีตั้งส านกังาน _________________________________________________ โทรศพัท ์________________  

4) ประสบการณ์การท างาน (ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 5 ปี)  
1. บริษทั _______________________________________ ระยะเวลาท่ีท างาน _______________________  
ต าแหน่ง/หนา้ท่ี ________________________________________________________________________  
2. บริษทั _______________________________________ ระยะเวลาท่ีท างาน _______________________  
ต าแหน่ง/หนา้ท่ี ________________________________________________________________________  
3. บริษทั _______________________________________ ระยะเวลาท่ีท างาน _______________________  
ต าแหน่ง/หนา้ท่ี ________________________________________________________________________  
4. บริษทั _______________________________________ ระยะเวลาท่ีท างาน _______________________  
ต าแหน่ง/หนา้ท่ี ________________________________________________________________________  
5. บริษทั _______________________________________ ระยะเวลาท่ีท างาน _______________________  
ต าแหน่ง/หนา้ท่ี ________________________________________________________________________  

5) ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จ านวน ___________________ หุน้ และถือหุน้ในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 
(โปรดระบุช่ือบริษทั) _________________________________________ จ านวน ___________ หุน้  

6) ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม (โปรดระบุช่ือบริษทั)  
1. บริษทั __________________________________________ ต าแหน่ง/หนา้ท่ี ______________________  
2. บริษทั __________________________________________ ต าแหน่ง/หนา้ท่ี ______________________  
3. บริษทั __________________________________________ ต าแหน่ง/หนา้ท่ี ______________________  
 

 



แบบ ค. 
7) ช่ือคู่สมรส _________________________________________________________ อาย ุ__________ ปี 
ถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ จ านวน____________________หุน้  
8) บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ  
1) ช่ือ _________________________________ อาย ุ____ ปี ถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ___________ หุน้  
2) ช่ือ _________________________________ อาย ุ____ ปี ถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ____________หุน้  
3) ช่ือ _________________________________ อาย ุ____ ปี ถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ____________หุน้  

9) ลกัษณะต้องห้ามอืน่ๆ  
(1) เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ    [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  
(2) เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นวา่ไม่สมควรเป็นผูบ้ริหาร  

ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย        [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  
 (3) อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ในความผิดเก่ียวกบั  

การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือการบริหารงานท่ี  
มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต        [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  

(4) อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสัง่ขององคก์รท่ีมีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศ หา้มมิใหเ้ป็น  
ผูบ้ริหารของบริษทั           [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  

(5) เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท า  
ความผิดตาม (3)           [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  

(6) ส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคู่สญัญา  
[ ] มี (โปรดระบุ) ……………………… ……………. …………………………………………………………………  
[ ] ไม่มี  

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว) _______________________________________ ตกลงใหเ้สนอช่ือ
เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และขอรับรองวา่รายละเอียดขอ้มูลขา้งตน้รวมทั้งเอกสาร
ประกอบท่ียืน่มาพร้อมกนัน้ีถูกตอ้งครบถว้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทัฯเปิดเผย
ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานตามท่ีไดแ้นบและรับรองส าเนาแลว้ดงัน้ี  
 
1. ส าเนาบตัรประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบา้น  
3. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
4. ส าเนาหลกัฐานการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรี)  
 
 

______________________________ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  
(_____________________________)  

_______/______/_______ 


