
 

 
 
 

 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการคัดเลอืกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาและปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด 

 
   

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ส าหรับผู้เสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว  .................................................................. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่ ....................................  
ถนน......................................... เขต .................................... แขวง .....................................จังหวัด ............................................. 
 รหัสไปรษณีย์ ................................  โทรศัพท์ ........................................... Email....................................................................... 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   จ านวนหุ้นที่ถือ .................................... หุ้น 
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ....................................................... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่  ....................................................... 
ขอเสนอช่ือ นาย/ นาง / นางสาว  .................................................................................................................................................. 
เข้ารับการคัดเลือกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดที่แนบมา 
 
 
 

ลงนาม ................................................... 
                  (..................................................) 

วันที่ ......../......................./..................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

หนังสือให้ความยนิยอม 
 
เร่ือง เสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
เรียน คณะกรรมการ 
 บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว  .........................................................................................................................................................   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ....................... ถนน ..................................... แขวง...............................เขต................................... 
จังหวัด....................................................  รหัสไปรษณีย์ ...................................  โทรศัพท์ ..........................................................  
Email .................................................................................................... 
เป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้นให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)ข้าพเจ้า
มีความยินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในครั้งนี้  ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้   และรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทแล้ว 
 
 
 

ลงนาม................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือและให้ความยินยอม 
   (............................................................) 

วันที่ ............/.........................../............... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประวตัิผู้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 
 

1.  ค าน าหน้า  ................................................................. 
      ช่ือ   .................................................................. 
      นามสกุล  ................................................................. 
      วัน/เดือน/ปีเกิด  ................................................................. 
      สัญชาต ิ  ................................................................. 
     เลขที่บตัรประจ าตัวประชาชน  ................................................................................ 
 

2.  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  
เลขที่  ..................................................  หมู่บ้าน/อาคาร  ....................................................... 

 หมู่ที่  ..................................................   ตรอก/ซอย  ............................................................ 
  ถนน  ...................................................   ต าบล/แขวง  ........................................................... 
 อ าเภอ/เขต  ............................................ จังหวัด         ............................................................ 
  รหัสไปรษณีย์  ......................................  ประเทศ       ............................................................ 
  

3.  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้    
เลขที่  ..................................................  หมู่บ้าน/อาคาร  ...................................................... 

 หมู่ที่  ..................................................   ตรอก/ซอย  ............................................................ 
  ถนน  ...................................................   ต าบล/แขวง  ........................................................... 
 อ าเภอ/เขต  ............................................ จังหวัด         ............................................................ 
  รหัสไปรษณีย์  ......................................  ประเทศ       ............................................................ 

โทรศัพท์  .............................................. 
มือถือ ........................................................................ 
E-mail ........................................................................ 

 

 4. ประวัติการศึกษา  

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

                    มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว 
 
 
 

 

 
 

รูปถ่าย 
 



 

 ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

   ไม่เคย 
  

  เคย     
 

โปรดระบุหลักสูตร  ................................................................................... 
   .................................................................................. 

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

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

6. ประวัติการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอืน่ / เคยด ารงต าแหน่ง (เรียงล าดบัจาก ปจัจบุัน – 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. ด้าน ............................................................ บริษัท .............................................................. 
 ต าแหน่ง  .................................................................. 

7.2. ด้าน ............................................................ บริษัท .............................................................. 
 ต าแหน่ง  .................................................................. 

7.3. ด้าน ............................................................ บริษัท .............................................................. 
 ต าแหน่ง  .................................................................. 

 
8.  เหตผุลและความเหมาะสมในการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

  ....................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
9.  ประเภทของกรรมการทีจ่ะแตง่ตั้ง            กรรมการอิสระ      กรรมการ 


