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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงใหเ้ห็น
ถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ขอเปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โดยบรษิัทจะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อ
บคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทตามเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

หลักเกณฑ ์

1. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท (อาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือ
หลายรายรวมกนั) และตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 

2. ขัน้ตอนการเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้” พรอ้ม
ทั้งขอให้ผู้ที่ไดร้ับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลของตนใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้” และน าส่งตน้ฉบบัแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแบบข้อมูลบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พรอ้มลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน และแนบ
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบรูณ ์รวมทัง้น าส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิของบคุคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อ ไดแ้ก่ ประวตัิการศกึษา และประวตัิการท างาน ใหแ้ก่บริษัทภายในวนัท่ี 24 มกราคม 2564 ตามที่
อยู่ดงันี ้

ส านักเลขานุการบริษัทและก ากับดูแลกิจการ 
บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) 
ชั้น 53 อาคารเอ็มไพร ์ทาวเวอร ์
เลขที ่1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กทม. 10120 
(เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท) 
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ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้” และลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน จากนั้นให้
รวบรวมส่งเอกสารของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกันใหแ้ก่บริษัท พรอ้มทัง้ระบุชื่อผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ 1 ราย ที่ไดร้บั
มอบหมายใหเ้ป็นผูต้ิดต่อกบับรษิัท โดยบรษิัทถือว่าการติดต่อกบัผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ดงักล่าวเป็นการติดต่อกับผูถื้อหุน้
ทกุรายที่ลงลายมือชื่อไว ้ทัง้นี ้ขอใหจ้ดัท าแบบเสนอชื่อบคุคล 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พรอ้มส่งเอกสารทัง้หมดมายงับรษิัท
ตามที่อยู่ที่ระบขุา้งตน้ 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่ผูถื้อหุน้เสนอชื่อ
เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พรอ้มเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องที่ครบถ้วน ถูกตอ้ง และมีข้อมูล
เพียงพอตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

 

 



แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุน้ 
ชื่อ - ชื่อสกลุ :  
ที่อยู่ปัจจบุนั / ที่อยู่ที่ติดต่อได ้(กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทย ใหร้ะบทุี่อยู่ที่ติดต่อไดใ้นตา่งประเทศ) : 
 
 
 
2. จ านวนหุ้นทีถื่อครอง : จ านวน  หุน้ ณ วนัท่ี  
3. ชื่อบุคคลทีข่อเสนอเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 
โดยขา้พเจา้ไดแ้นบแบบขอ้มูลบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้มาดว้ยแลว้ 
4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุน้ทีต่อ้งแนบพร้อมแบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
4.1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่  
❑  หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4.2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  
❑  กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา : ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนังสือ

เดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
❑  กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล : (1) ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยกรรมการ

ผูม้ีอ  านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทประทับตรา
ส าคัญของบริษัท (ถา้มี) และ (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ  หนังสือ
เดินทาง ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัท 

❑ กรณีผู้ถือหุ้นมีการแกไ้ข ค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล : ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พรอ้มรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

5. ค ารับรอง 
ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้  เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้ 
ในการติดต่อกบับรษิัท ตามหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้นและยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือ
หลกัฐานดงักล่าวได ้
 

ลงชื่อ  ผูถื้อหุน้ 
(  ) 

วนัท่ี   
 
 
 



แบบข้อมูลบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ได้รับการเสนอชือ่ 
1.1. ชื่อ - ชื่อสกลุ (ภาษาไทย)   

ชื่อ - ชื่อสกลุเดิม (ถา้ม)ี   
ชื่อ - ชื่อสกลุ (ภาษาองักฤษ)   

1.2. วนั เดือน ปีเกดิ    อาย ุ   ปี 
1.3. สญัชาต ิ   
1.4. สขุภาพ   (โปรดแนบใบรบัรองแพทยย์อ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน) 
1.5. สถานภาพการสมรส    
1.6. คู่สมรสชื่อ    ชื่อ - ชื่อสกลุเดมิ (ถา้ม)ี    
1.7. รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 

ชื่อ - ชือ่สกลุ วัน เดือน ปีเกิด อายุ (ปี) ทีอ่ยู่ / สถานทีท่ างาน 
    
    
    

2. ทีอ่ยู่ 

2.1. สถานท่ีท างาน 
  
  

2.2. ที่อยู่ปัจจบุนั / ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได ้
  
  

2.3. ที่อยู่ในตา่งประเทศ (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทย) 
  
  

3. คุณสมบัตติามวชิาชพี 

3.1. คณุวฒุิทางการศกึษา (กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสารที่มีขอ้มลูตามดา้นล่าง) 
ชื่อสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา / สาขาวิชาเอก ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

   
   
   



 
3.2. การอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

(กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสารที่มขีอ้มลูตามดา้นล่าง) 
ชื่อหลักสตูร ปีทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม 

❑ Director Certification Program (DCP)  
❑ Director Accreditation Program (DAP)  
❑ Audit Committee Program (ACP)  
❑ The Role of Chairman (RCM)  
❑ Finance for Non-Finance Director (FN)  
❑ อื่น ๆ ระบุ  
❑ อื่น ๆ ระบุ  

4. ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบนั (กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสารที่มขีอ้มลูตามดา้นล่าง) 
ช่วงเวลา สถานทีท่ างาน / ประเภทธุรกจิ ต าแหน่ง 

   
   
   

5. หน้าทีค่วามรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบนั 
   
   
   
6. การถือหุน้ใน บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) (ณ วนัท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ) 

6.1. ขา้พเจา้ถือหุน้จ านวน   หุน้ 
6.2. คู่สมรสถือหุน้จ านวน   หุน้ 
6.3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ถือหุน้จ านวน   หุน้ 

(1) ชื่อ   ถือหุน้จ านวน   หุน้ 
(2) ชื่อ   ถือหุน้จ านวน   หุน้ 
(3) ชื่อ   ถือหุน้จ านวน   หุน้ 

6.4. นิติบคุคลที่ขา้พเจา้ คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ถือหุน้รวมกนัเกิน 30% 
(1) ชื่อนิติบคุคล   ถือหุน้จ านวน   หุน้ 
(2) ชื่อนิติบคุคล   ถือหุน้จ านวน   หุน้ 
(3) ชื่อนิติบคุคล   ถือหุน้จ านวน   หุน้ 

  



7. ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับข้าพเจ้า คูส่มรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ (ระบขุอ้มลูบรษิัทท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
หรือผูบ้รหิาร หรือบรษิัทท่ีถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 0.5 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิัท) 

ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

ต าแหน่งและ
ช่วงเวลาค ารง
ต าแหน่ง 

     
     
     

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคด ี
❑ ไม่ม ี
❑ มี (โปรดระบรุายละเอยีดหรือแนบเอกสาร) 
  
  

9. เอกสารประกอบการพิจารณา 
❑ หลกัฐานแสดงคณุวฒุิการศกึษา 
❑ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
❑ ส าเนาทะเบียนบา้น 
❑ ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
❑ หนงัสือรบัรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือล่าสดุ 

ขา้พเจา้   เป็นบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งขา้พเจา้ยินยอมและรบัทราบการเสนอชื่อในครัง้นี ้และขอรบัรอง
ว่ารายละเอียดในแบบขอ้มูลบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพรอ้มนี ้ถูกตอ้งครบถว้น เป็นความจรงิทุกประการ และยินยอมใหน้ าขอ้มลูที่
เปิดเผยไวใ้นเอกสารฉบับนีไ้ปใชใ้นการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการของ บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากัด 
(มหาชน) 

  ลงชื่อ   บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
   (  ) 
 วนัท่ี     
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