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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

วนัท่ี......................................................... 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................ 

ที่อยูเ่ลขที่ ........................................... ถนน ............................................ ต าบล / แขวง ............................................. 
อ าเภอ / เขต ....................................... จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย ์............................................. 
โทรศพัท ์(บา้น / ท างาน) .........................................................โทรศพัทม์ือถือ ............................................................. 
โทรสาร .................................................... E-mail (ถา้มี) ........................................................................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) จ านวน ....................................................... หุน้ 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ................................ ดงันี ้

รายละเอียดของบคุคลที่ประสงคจ์ะเสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

1. ช่ือ – นามสกลุ  (ภาษาไทย) .................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................... 

2. สญัชาติ  ..................................................................................................................................................... 
3. วนั / เดือน / ปีเกิด ...................................................................... อาย ุ........................................................... 
4. เพศ ............................................................................................................................................................ 
5. ที่อยู ่........................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
6. ประวตัิการศกึษา 

ช่ือสถาบนั ช่ือคณุวฒุิ / สาขาวชิา ปี 

......................................................... ......................................................... ....................................... 
.......................................................... ......................................................... ....................................... 
.......................................................... ......................................................... ....................................... 

7. การอบรม 

ช่ือหลกัสตูร สถาบนัท่ีจดั ปี 

......................................................... ......................................................... ....................................... 
.......................................................... ......................................................... ....................................... 
.......................................................... ......................................................... ....................................... 

8. ประวตัิการฝึกอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

□ ไมเ่คย  □ เคย  หลกัสตูร ......................................................................... รุน่ ........................... 
หลกัสตูร ......................................................................... รุน่ ........................... 
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9. ประสบการณก์ารท างาน 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือบรษัิท / หนว่ยงาน ต าแหนง่ ช่วงเวลา 

......................................................... ......................................................... ....................................... 
.......................................................... ......................................................... ....................................... 
.......................................................... ......................................................... ....................................... 
.......................................................... ......................................................... ....................................... 
.......................................................... ......................................................... ....................................... 

10. การด ารงต าแหนง่กรรมการ / หุน้สว่น ในบรษัิท หา้งหุน้สว่นจ ากดั หา้งหุน้สว่นสามญันิติบคุคล อื่น ณ ปัจจบุนั 

บรษัิท / หา้งหุน้สว่นจ ากดั / หา้งหุน้สว่นสามญันิติบคุคล ................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ / หุน้สว่น 

□ กรรมการบรษัิท          □ กรรมการบรหิาร  □ กรรมการตรวจสอบ 

□ หุน้สว่นผูจ้ดัการ / หุน้สว่นประเภทไมจ่ ากดัความรบัผิดชอบ □ หุน้สว่นประเภทจ ากดัความรบัผิด  

□ อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................................................... 

บรษัิท / หา้งหุน้สว่นจ ากดั / หา้งหุน้สว่นสามญันิติบคุคล ................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ / หุน้สว่น 

□ กรรมการบรษัิท          □ กรรมการบรหิาร  □ กรรมการตรวจสอบ 

□ หุน้สว่นผูจ้ดัการ / หุน้สว่นประเภทไมจ่ ากดัความรบัผิดชอบ □ หุน้สว่นประเภทจ ากดัความรบัผิด  

□ อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................................................... 

บรษัิท / หา้งหุน้สว่นจ ากดั / หา้งหุน้สว่นสามญันิติบคุคล ................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ / หุน้สว่น 

□ กรรมการบรษัิท          □ กรรมการบรหิาร  □ กรรมการตรวจสอบ 

□ หุน้สว่นผูจ้ดัการ / หุน้สว่นประเภทไมจ่ ากดัความรบัผิดชอบ □ หุน้สว่นประเภทจ ากดัความรบัผิด  

□ อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................................................... 

บรษัิท / หา้งหุน้สว่นจ ากดั / หา้งหุน้สว่นสามญันิติบคุคล ................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ / หุน้สว่น 

□ กรรมการบรษัิท          □ กรรมการบรหิาร  □ กรรมการตรวจสอบ 

□ หุน้สว่นผูจ้ดัการ / หุน้สว่นประเภทไมจ่ ากดัความรบัผิดชอบ □ หุน้สว่นประเภทจ ากดัความรบัผิด  

□ อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................................................... 
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11. การถือหุน้ในบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (นบัรวมการถือหุน้โดยคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ)  
□ ไมม่ ี  □ มี จ านวน .................................................................. หุน้ 

ช่ือคูส่มรส ........................................................................................ ถือหุน้จ านวน ................................หุน้ 

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ จ านวน .......................... คน  
ช่ือบตุร อาย ุ(ปี) ถือหุน้จ านวน (หุน้) 

............................................................................. ................................ .............................................. 

............................................................................. ................................ .............................................. 

............................................................................. ................................ .............................................. 
 

12. การมีสว่นไดเ้สยีทางตรงและทางออ้มในบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรอื การถือ
หุน้ หรอืเขา้รว่มเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนักบักิจการของบรษัิทฯ (โปรดระบรุายละเอยีด)  
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน ........................... แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฉบบันี ้หลกัฐานแสดงตน หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม มีความถกูตอ้งครบถา้น
และเป็นจรงิทกุประการ เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 ลงช่ือ .................................................. ผูถื้อหุน้ 

 (......................................................) 
 

ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ........................................................... บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเป็นกรรมการบรษัิทของบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ไดย้ินยอมและรบัรองวา่รายละเอียดที่ปรากฏ
ในแบบขอ้มลู และเอกสารหลกัฐานท่ียื่นมาพรอ้ม ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นจรงิทกุประการ เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงได้
ลงช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 ลงช่ือ .................................................. บคุคลที่ไดก้ารเสนอช่ือ 

 (......................................................) 
 



  

 

 

4 
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หมายเหต:ุ  

ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือประกอบการพิจารณา 

1. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

1.1. กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

1.2. กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล: ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือ ส  าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทนี ้พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือ ส  าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 


