แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………….…..……………… เป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) จานวน …………………………………………..…………… หุน้
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………
โทรศัพท์ ...……………....……….…………...………… โทรสาร ...…………….....…….…..……….……..…
มือถือ....……………....……..…………………… E-mail address ………………………………………………
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด โดยข้อมูล
และคุณสมบัตขิ องบุคคลดังกล่าว ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทัวไป
่
1.1 ชือ่ / นามสกุล :
ชือ่ …………………………………………. นามสกุล …………………………………………
ชือ่ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
ชือ่ …………………………………………. นามสกุล ………………………………………….
สัญชาติ : …………….….…..…… วัน / เดือน / ปี เกิด : …………….……….…...………… อายุ : …..……..ปี
สถานภาพ : ( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย่า
( ) หม้าย
ประเภทบัตร
( ) บัตรประจาตัวประชาชน
( ) หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทย และไม่ม ี / ไม่ทราบเลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน)
เลขทีบ่ ตั ร : ……………………….………..…………..… วันทีห่ มดอายุ : ……..………………………………
1.2 ชือ่ / นามสกุล : คูส่ มรส
ชือ่ ………………………………. นามสกุล ……………………..………… อายุ : ………..ปี
ชือ่ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
ชือ่ …………………………………………. นามสกุล ………………………………………….
1.3 ชือ่ / นามสกุล : บุตร
ชือ่ …………………………...…. นามสกุล ………….…………..…………อายุ : ………..ปี
ชือ่ …………………………...…. นามสกุล ………….…………..…………อายุ : ………..ปี
ชือ่ …………………………...…. นามสกุล ………….…………..…………อายุ : ………..ปี
ชือ่ …………………………...…. นามสกุล ………….…………..…………อายุ : ………..ปี

1.4 ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่ …………………… หมูบ่ า้ น / อาคาร ………………….………..………………….….… หมูท่ ่ี ….…..…
ซอย ……………………………….……...……. ถนน …………………………………………………………….
ตาบล / แขวง ………………….……...…..……….. อาเภอ / เขต …………………….…..….………….……….
จังหวัด ………….……...…….…. รหัสไปรษณีย์ …………….......………. ประเทศ ………….………..……….
โทรศัพท์ ……………….…………….…………….….… โทรสาร ……………….….………….…….……….…
มือถือ ……………….………………………..……..…… E-mail ……………….……….………...….……….…
ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ
……………….……………………………………………………………...……………………..…………………
……………….……………………………………………..………………………………………...………………
(กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศด้วย)
1.5 ประวัตกิ ารศึกษา
สถาบันการศึกษา

วุฒกิ ารศึกษา / สาขาวิชา

ปี ทส่ี าเร็จ

1.6 ประสบการณ์การทางานช่วง 5 ปี ทีผ่ า่ นมาจนถึงปั จจุบนั
สถานทีท่ างาน

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

1.7 การผ่านการอบรมทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ชือ่ หลักสูตร
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Director Certification Program (DCP)
Director Accreditation Program (DAP)
Audit Committee Program (ACP)
The Role of Chairman (RCM)
Finance for Non-Finance Director (FN)
อืน่ ๆ ระบุ ……………………………………………………….

ปี ทเ่ี ข้ารับการฝึกอบรม
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม
2.1 เป็ นบุคคลทีถ่ กู ศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ
( ) ใช่ ) ไม่ใช่
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่
2.2 เป็ นบุคคลทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ บุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่
2.3 อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานทีม่ อี านาจตาม
( ) ใช่ ) ไม่ใช่
กฎหมายในความผิดเกีย่ วกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการหลวกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
ใช่หรือไม่

2.4 อยูร่ ะหว่างระยะเวลาทีก่ าหนดตามคาสังขององค์
่
กรทีม่ อี านาจตามกฎหมาย

( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ใช่หรือไม่

2.5 เคยต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่ากระทาความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบ
เทียบปรับเนื่องจากการกระทาความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่
ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็ นอิ สระ
3.1 การถือหุน้ ในบริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
การถือหุน้
(1) ข้าพเจ้า
(2) คูส่ มรส
(3) บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ (ชือ่ -นามสกุล)
…………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………..…………………….
(4) นิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุน้ รวมกันเกิน 30%
…………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………..…………………….

( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

จานวนหุน้ (หุน้ )

…………………………
…………………………
………………………….
………………………….

3.2 ดารงตาแหน่ง / เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ¹ พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รบั เงินเดือนประจา ในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
( ) มี
( ) ไม่ม ี
กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด
ชือ่ บริษทั

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

3.3 ดารงตาแหน่ง / เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานบริหารงาน ¹ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา ในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
( ) มี
( ) ไม่ม ี
กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด
ชือ่ บริษทั

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

¹ กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการทีท่ าหน้าทีร่ บั ผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริหารและกรรมการทีม่ อี านาจลงนามผูพ
้ นั

เว้นแต่แสดงได้วา่ เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุมตั ไิ ว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

3.4 ดารงตาแหน่ง / เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รบั เงินเดือนประจา ในกิจการอืน่ ที่ แข่งขัน หรืออาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
จากัด (มหาชน)
( ) มี
( ) ไม่ม ี
กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด
ชือ่ บริษทั

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

3.5 ความสัมพันธ์เป็ นญาติสนิท (บิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร) กับ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
( ) มี
( ) ไม่ม ี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด
ชือ่ -นามสกุล

บริษทั /ตาแหน่ง

เกีย่ วข้องเป็ น

3.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี กอ่ นหน้านี้
(1) ข้าพเจ้าไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็ นผูส้ อบบัญชี
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
(2) ข้าพเจ้าไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพอืน่ ทีม่ มี ลู ค่ารายการเกิน ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
2 ล้านบาท ต่อปี (เช่น ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน
ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้น)
3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ
ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ทารายการทางธุรกิจ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ทุกประเภททีม่ มี ลู ค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA
ของบริษทั แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารทีป่ ระกอบการพิจารณาทีส่ ง่ มานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชือ่ …………………………………………… ผูถ้ อื หุน้
(…………………………………..………)
วันที่ …..………………………………………

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………………………...………………… เป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ข้าพเจ้ายินยอมและ
รับทราบการเสนอชือ่ ในครัง้ นี้ และขอรับรองว่า
(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ มูลประวัตแิ ละคุณสมบัตขิ องข้าพเจ้า รวมทัง้ เอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และ
(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นาข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการของบริษทั และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกีย่ วกับการมีหรือไม่มลี กั ษณะต้องห้ามต่อ
บริษทั และบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั

ลงชือ่ ………………………………………… ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่
(…………………………………………)
วันที่ …..……………………………………

เอกสารประกอบการพิ จารณา :
1. หลักฐานแสดงตนสาหรับผูถ้ อื หุน้
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
1.2 นิตบิ ุคคล : แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจ
ลงนามพร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือ
เดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ) ของผูม้ อี านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือ หลักฐานอืน่ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
(Custodian)
3. กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ให้ตวั แทนผูถ้ อื หุน้
1 รายเป็ นผูก้ รอกข้อมูลในแบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและลงชือ่ ไว้เป็ น
หลักฐาน ส่วนผูถ้ อื หุน้ อืน่ ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วน และลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐานพร้อมทัง้
รวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ) ของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัตกิ ารศึกษา และประวัตกิ ารทางาน ของผูไ้ ด้รบั การ
เสนอชือ่

