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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
ท่านผู้ถอืหุ้นกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

   

ข้อมูลผู้ถอืหุ้น ส าหรับผู้เสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว  ............................................................ ที่อยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่ได้ เลขที่ .................  
ถนน...................... เขต .................................... แขวง .....................................จงัหวดั .................................  
 รหสัไปรษณีย์ ...............................  โทรศพัท์ ...................... โทรสาร......................Email …………………………….. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมท์ จ ากดั (มหาชน)    
จ านวนหุ้นท่ีถือ .................................... หุ้น     ทะเบียนหุ้นเลขท่ี ............................................ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่  ....................................................... 
ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................... 
 
 
 

ลงนาม ................................................... 
       (..................................................) 
วนัท่ี ......../......................./..................... 

 
พร้อมกนันีไ้ด้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดงันี ้

1. เอกสารแสดงการถือหุ้นบริษัทฯ และ ระยะเวลาการถือหุ้นตามที่ก าหนด 
2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีบคุคลธรรมดา  :  ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง และทะเบียนบ้านของผู้ เสนอและ 
             ผู้ รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

กรณีนิติบคุคล          :  ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสอื 
     เดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
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หนังสือให้ความยินยอม 
 
เร่ือง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลอืกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
เรียน คณะกรรมการ 
 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดเูทนเมน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว  ..................................................................................................   
ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ เลขท่ี ................... ถนน ............................. เขต...........................แขวง.................... 
จงัหวดั.............................  รหสัไปรษณีย์ .........................  โทรศพัท์ ....................... โทรสาร........................ 
Email …………………………… 
เป็นบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน)   ข้าพเจ้ามีความยินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในครัง้นี ้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้   และรับทราบหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข
ในการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทแล้ว 
 
 
 

ลงนาม................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือและให้ความยินยอม 
  (............................................................) 
วนัท่ี ............/.........................../............... 
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ประวัติผู้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 

1.  ค าน าหน้า  ................................................................. 
      ช่ือ   .................................................................. 
      นามสกุล  ................................................................. 
      วัน/เดือน/ปีเกิด  ................................................................. 
     สัญชาติ  ................................................................. 
     เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน  ................................................................................ 
 

2.  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  
เลขที ่.................................................. หมู่บ้าน/อาคาร ..................................................... 
หมู่ที ่.................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ........................................................... 
อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................................................ 
รหัสไปรษณีย ์...................................... ประเทศ ........................................................... 

 

3.  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้

เลขที ่.................................................. หมู่บ้าน/อาคาร ..................................................... 
หมู่ที ่.................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ........................................................... 
อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................................................ 
รหัสไปรษณีย ์...................................... ประเทศ ........................................................... 
โทรศัพท ์. ..............................................โทรสาร .............................................................. 
มือถือ ........................................................................ 
E-mail ........................................................................ 

     

4. ประวัติการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ............................................................ สถาบัน ......................................................... 
ระดับปริญญาโท ............................................................ สถาบัน ......................................................... 
ระดับปริญญาเอก ........................................................... สถาบัน ......................................................... 
อื่น ๆ (ประกาศนียบตัร) ................................................. สถาบัน ......................................................... 

  

                   มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว 
 

 ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    

 

 

        รูปถ่าย 
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โปรดระบุหลักสูตร  ................................................................................... 
  .................................................................................. 
  .................................................................................. 
  ................................................................................. 

 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  ...................... ป ี

     บริษทัจ ากัด ..................... ป ี

 

 

6. ประวัติการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอืน่ / เคยด ารงต าแหน่ง (เรียงล าดับจาก ปัจจุบนั – อดีต) 
 6.1 ต าแหนง่ .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษัท ................................................................................ 
 6.2 ต าแหนง่ .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษัท ................................................................................ 
 6.3 ต าแหนง่ .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษัท ................................................................................ 
 6.4 ต าแหนง่ .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษัท ................................................................................ 
       
7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ 

7.1.1. ด้าน ............................................................ บริษัท .............................................................. 
            ต าแหน่ง  .................................................................. 
7.1.2. ด้าน ............................................................ บริษัท .............................................................. 
            ต าแหน่ง  .................................................................. 
7.1.3. ด้าน ............................................................ บริษัท .............................................................. 
            ต าแหน่ง  .................................................................. 

 

8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

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

 

9.  ประเภทกรรมการทีจ่ะแตง่ตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ 
 

 


