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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศกึษาและปฏบัิตติามหลักเกณฑ์ที่กาํหนด 

 
   
ข้อมูลผู้ถือหุ้น สาํหรับผู้เสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว  ............................................................ ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่ได้ เลขท่ี .................  
ถนน...................... เขต .................................... แขวง .....................................จงัหวดั .................................  
 รหสัไปรษณีย์ ...............................  โทรศพัท์ ...................... โทรสาร......................Email …………………………….. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมท์ จํากดั (มหาชน)    
จํานวนหุ้นท่ีถือ .................................... หุ้น     ทะเบียนหุ้นเลขท่ี ............................................ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี  ....................................................... 
ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................... 
 
 
 

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

 
พร้อมกนันีไ้ด้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดงันี ้

1. เอกสารแสดงการถือหุ้นบริษัทฯ และ ระยะเวลาการถือหุ้นตามท่ีกําหนด 
2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีบคุคลธรรมดา  :  สําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง และทะเบียนบ้านของผู้ เสนอและ 
             ผู้ รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

กรณีนิติบคุคล          :  สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือ 
     เดินทางของกรรมการผู้ มีอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
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หนังสือให้ความยนิยอม 
 
เร่ือง เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
เรียน คณะกรรมการ 
 บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมน์ จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว  ..................................................................................................   
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ เลขท่ี ................... ถนน ............................. เขต...........................แขวง.................... 
จงัหวดั.............................  รหสัไปรษณีย์ .........................  โทรศพัท์ ....................... โทรสาร........................ 
Email …………………………… 
เป็นบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จํากดั (มหาชน)   ข้าพเจ้ามีความยินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในครัง้นี ้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคณุสมบติัตามท่ีตลาด
หลกัทรัพย์และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้   และรับทราบหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข
ในการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว 
 
 
 

ลงนาม................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือและให้ความยินยอม 
  (............................................................) 
วนัท่ี ............/.........................../............... 
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 
1.  คาํนาํหนา้  ................................................................. 
      ช่ือ   .................................................................. 
      นามสกลุ  ................................................................. 
      วนั/เดือน/ปีเกิด  ................................................................. 
     สัญชาติ  ................................................................. 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  ................................................................................ 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี .................................................. หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อาํเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ............................................................ 
รหสัไปรษณีย ์...................................... ประเทศ ........................................................... 

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี .................................................. หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อาํเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ............................................................ 
รหสัไปรษณีย ์...................................... ประเทศ ........................................................... 
โทรศพัท ์. ..............................................โทรสาร .............................................................. 
มือถือ ........................................................................ 
E-mail ........................................................................ 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาโท ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาเอก ........................................................... สถาบนั ......................................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร) ................................................. สถาบนั ......................................................... 

  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 
 
 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    

 
 
        รูปถ่าย 
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โปรดระบุหลกัสูตร  ................................................................................... 

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

 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  ...................... ปี 

     บริษทัจาํกดั ..................... ปี 

 
 
6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต) 
 6.1 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษทั ................................................................................ 
 6.2 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษทั ................................................................................ 
 6.3 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษทั ................................................................................ 
 6.4 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษทั ................................................................................ 
       
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1.1. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.2. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.3. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
  ....................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
 
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ 

 




