
 

 
 

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 มลัติมีเดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   จ านวนหุ้นท่ีถือ .................................... หุ้น 
ทะเบียนหุ้นเลขท่ี ............................................ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี  ...................................................... 
ขอเสนอช่ือ นาย/ นาง / นางสาว  ................................................................................................................................ 
เข้ารับการคดัเลอืกด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท ดงัรายละเอยีดที่แนบมา 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

หนังสือให้ความยินยอม 
 
เร่ือง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลอืกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
เรียน คณะกรรมการ 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว  ....................................................................................................................   
ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ เลขท่ี ................... ถนน ............................. เขต...........................แขวง.................... 
จงัหวดั.............................  รหสัไปรษณีย์ .........................  โทรศพัท์ ....................... โทรสาร........................ 
Email …………………………… 
เป็นบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เนชัน่ มลัติมเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
ข้าพเจ้ามคีวามยินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในครัง้นี ้  ขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัติามที่ตลาดหลกัทรัพย์และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้   และรับทราบหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขในการเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทแล้ว 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
ประวตัิผู้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

 

 

1.  ค าน าหนา้  ................................................................. 
      ช่ือ   .................................................................. 
      นามสกลุ  ................................................................. 
      วนั/เดือน/ปีเกิด  ................................................................. 
      สญัชาติ  ................................................................. 
     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน  ................................................................................ 
 

2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  
เลขท่ี  ..................................................  หมู่บา้น/อาคาร  ..................................................... 

 หมู่ท่ี  ..................................................   ตรอก/ซอย  ............................................................ 
  ถนน  ...................................................   ต าบล/แขวง  ........................................................... 
 อ าเภอ/เขต  ............................................ จงัหวดั         ............................................................ 
  รหสัไปรษณีย ์ ......................................  ประเทศ       ........................................................... 
  

3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้    
เลขท่ี  ..................................................  หมู่บา้น/อาคาร  ..................................................... 

 หมู่ท่ี  ..................................................   ตรอก/ซอย  ............................................................ 
  ถนน  ...................................................   ต าบล/แขวง  ........................................................... 
 อ าเภอ/เขต  ............................................ จงัหวดั         ............................................................ 
  รหสัไปรษณีย ์ ......................................  ประเทศ       ........................................................... 

โทรศพัท ์. ..............................................โทรสาร .............................................................. 
มือถือ ........................................................................ 
E-mail ........................................................................ 

 

  

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

                    มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 

 

 
 

รูปถ่าย 
 



 

 

 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   ไม่เคย 
  

  เคย     
 

โปรดระบุหลกัสูตร  ................................................................................... 
   .................................................................................. 

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

     บริษทัจ ากดั ..................... ปี 

 

 

6. ประวติัการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยด ารงต าแหน่ง (เรียงล าดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต) 
  6.1 ต าแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 
        บริษทั ................................................................................ 
  6.2 ต าแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 
        บริษทั ................................................................................ 

6.3 ต าแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 
        บริษทั ................................................................................ 
  6.4 ต าแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 
        บริษทั ................................................................................ 
       
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
 ต  าแหน่ง  .................................................................. 

7.2. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
 ต  าแหน่ง  .................................................................. 

7.3. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
 ต  าแหน่ง  .................................................................. 

 
8.  เหตผุลและความเหมาะสมในการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

  ....................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
9.  ประเภทของกรรมการท่ีจะแตง่ตั้ง            กรรมการอิสระ      กรรมการ 


