
 

                           บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)ทะเบียนเลขที ่0107546000440 

 
แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
 
1.   ขอ้มูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น 

ชื่อ – นำมสกุล (นำย, นำง, นำงสำว, บริษัท, อืน่ๆ) : 
_______________________________________________________________________________________________ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั / ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได ้: 
เลขที่ _______________________________________หมู่บา้น / อาคาร _____________________________________ 
หมู่ที่ _______________________________________ ตรอก / ซอย _________________________________________ 
ถนน _______________________________________ ตาํบล / แขวง _______________________________________ 
อาํเภอ / เขต _________________________________ จงัหวดั ____________________________________________ 
รหสัไปรษณีย ์ ________________________________ ประเทศ ___________________________________________
โทรศพัท ์_____________________________________ โทรสาร ___________________________________________ 
E-mail Address ______________________________ 
ที่อยู่ในตา่งประเทศ :  (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)_____________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

2.  จ ำนวนหุ้นทีถื่อครอง : ___________________________________________________________________________ 
3.  รำยชื่อบคุคลทีป่ระสงคจ์ะเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

_______________________________________________________________________________________________ 
4.  เอกสำรหลักฐำนทีผู้่ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล 

4.1  หลกัฐานการถือหุน้ ท่ีแสดงไดว้่าจาํนวนหุน้ และ ระยะเวลาการถือครองหุน้ เป็นไปตามคุณสมบัติของผูถื้อหุน้ตาม
หลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไว ้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจากบรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จาํกัด หรือ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น หรือ สาํเนาใบหุ้น ที่ลงนาม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
[  ] ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้  [  ] ไม่ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 

4.2  หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  หรือ หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  และ กรณีผูถื้อหุน้เป็น นิติบุคคล ตอ้งแนบ
สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามที่ไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
[  ] ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน  [  ] ไม่ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน 

5.  ค ำรับรอง 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลู และ เอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทฯ  เปิดเผยขอ้มลู 

หรือ เอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
ลงชื่อ ___________________________ ผูถื้อหุน้ 
        (___________________________) 

วนัท่ี ____________________________ 



 

                           บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)ทะเบียนเลขที ่0107546000440 

 

สาํหรบัติดรูปสี
ขนาด 2นิว้ 

รูปถ่ายไม่นาน
เกิน 6 เดอืน 

 
 
 
 
 
 
 

 
แบบข้อมูลบคุคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
 
 

1. ขอ้มลูทั่วไปของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ 
(1) ชื่อ – นามสกลุ (ภาษาไทย) _____________________________ (นามสกลุเดมิ ______________________) 

                               (ภาษาองักฤษ) _____________________________________________________________ 
(2) วนั/เดือน/ปีเกิด  _______________________________________อาย ุ____________________________ปี  
(3) สญัชาติ  ______________________________________________________________________________ 
(4) สขุภาพ  [  ] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการได ้[  ] ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการได ้

(โปรดแนบใบรบัรองแพทยย์อ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน) 
(5) คู่สมรสชื่อ – นามสกลุ _______________________________ (นามสกลุเดิม _______________________) 
(6) บตุร ________ คน คือ 

ชื่อ _______________________________อาย ุ______ปี ที่ทาํงาน _______________________________ 
ชื่อ _______________________________อาย ุ______ปี ที่ทาํงาน _______________________________ 
ชื่อ _______________________________อาย ุ______ปี ที่ทาํงาน _______________________________ 
ชื่อ _______________________________อาย ุ______ปี ที่ทาํงาน _______________________________ 

 
2. ที่อยู่ปัจจบุนั 

(1)  ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ  ชื่อสถานประกอบธุรกิจ  _______________________________________ 
เลขที่ _______ ตรอก/ซอย _____________ถนน ____________________ 
ตาํบล/แขวง ____________________อาํเภอ/เขต ___________________ 
จงัหวดั ________________________โทรศพัท ์_____________________ 

 (2) ที่อยู่สถานท่ีพาํนกัอาศยั  เลขที่ _______ ตรอก/ซอย _____________ถนน ____________________ 
ตาํบล/แขวง ____________________อาํเภอ/เขต ___________________ 
จงัหวดั ________________________โทรศพัท ์_____________________ 

(3) ที่อยู่ในตา่งประเทศ  (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยู่ที่ติดต่อไดใ้นตา่งประเทศ)____________ 
           __________________________________________________________________________________ 

 
3. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 

(1) คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
 

       ชื่อสถาบนัท่ีสาํเรจ็การศกึษา    ชื่อคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก     ปีที่สาํเรจ็ 
 

_____________________________   _____________________________   _____________________________ 
_____________________________   _____________________________   _____________________________ 
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(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิัท 
 

                  ชื่อหลกัสตูร                   ผูจ้ดัหลกัสตูร                  ปีที่เขา้รว่ม 
 

_____________________________   _____________________________   _____________________________ 
_____________________________   _____________________________   _____________________________ 
_____________________________   _____________________________   _____________________________ 

 
4. ประสบการณก์ารทาํงาน 5 ปียอ้นหลงัจนถงึปัจจบุนั 
 

             ปี พ.ศ.                   ชื่อสถานท่ีทาํงาน                    ประเภทธุรกิจ                      ตาํแหน่งงาน 
 

__________________   ______________________   _____________________   ________________________ 
__________________   ______________________   _____________________   ________________________ 
__________________   ______________________   _____________________   ________________________ 
__________________   ______________________   _____________________   ________________________ 
__________________   ______________________   _____________________   ________________________ 
 
5. การถือหุน้ใน บรษิัท เอ็มพจีี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ______________________  (วนัท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ) 

ขา้พเจา้ถือหุน้สามญัจาํนวน  ______________________ หุน้ 
คู่สมรส ถือหุน้สามญั จาํนวน  ______________________ หุน้ 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (1) ชื่อ _____________________   ถือหุน้สามญั จาํนวน  _________________ หุน้ 

(2) ชื่อ _____________________   ถือหุน้สามญั จาํนวน  _________________ หุน้ 
(3) ชื่อ _____________________   ถือหุน้สามญั จาํนวน  _________________ หุน้ 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/____________ )  _______________________________________________________ตกลงให ้            
เสนอชื่อ และ ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้ เพื่อเข้ารบัการพิจารณาเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ บริษัท  เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จาํกัด 
(มหาชน) และขอรบัรองว่ารายละเอียดในแบบขอ้มลูขา้งตน้นี ้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มกันนีเ้ป็น 
ความจรงิทกุประการ และ ยินยอมใหบ้รษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลู หรือ เอกสารประกอบดงักล่าวได ้

    

                                             ลงชื่อ ____________________________________  บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
(____________________________ ) 

วนัท่ี  ______________________________ 
 

 
 


