
 

หลักเกณฑ(การให,สิทธิผู,ถือหุ,นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปBนกรรมการบริษัท 

 

วัตถุประสงค( 

 

เพื่อเป'นการส-งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท แอสเสท เวิรด? คอร?ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ

แสดงใหIเห็นถึงการปฏิบัติต-อผูIถือหุIนทุกรายอย-างเท-าเทียมกัน ดังนั้น ก-อนการประชุมสามัญผูIถือหุIน บริษัทขอเปTดโอกาสใหI 

ผูIถือหุIนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป'นกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาการใหIสิทธิผูIถือหุIนเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตั้งเป'นกรรมการบริษัทตามเกณฑ?ที่บริษัทกำหนด 

 

หลักเกณฑ( 

1. คุณสมบัติของผูIถือหุIนที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป'นกรรมการบริษัท 

ผูIถือหุIนที่ประสงค?จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป'นกรรมการบริษัท (อาจเป'นผูIถือหุIนรายเดียวหรือหลาย

รายรวมกัน) และตIองถือหุIนรวมกันไม-นIอยกว-ารIอยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

2. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป'นกรรมการบริษัท 

ผู Iถือหุ Iนที่มีคุณสมบัติครบถIวนตาม 1. สามารถเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป'นกรรมการบริษัท 

โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป'นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูIถือหุIน” พรIอมทั้ง

ขอใหIผูIที่ไดIรับการเสนอชื่อกรอกขIอมูลของตนใน “แบบขIอมูลบุคคลที่ไดIรับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป'น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูIถือหุIน” และนำส-งตIนฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป'น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูIถือหุIน และแบบขIอมูลบุคคลที่ไดIรับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป'น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูIถือหุIน พรIอมลงลายมือชื่อไวIเป'นหลักฐาน และแนบหลักฐานที่เกี่ยวขIองอย-าง

ครบถIวนและสมบูรณ? รวมทั้งนำส-งเอกสารประกอบการพิจารณาดIานคุณสมบัติของบุคคลที่ไดIรับการเสนอชื่อ ไดIแก- 

ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ใหIแก-บรษิัทภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 ตามที่อยู-ดังนี้ 

สำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ 

บริษัท แอสเสท เวิรด( คอร(ป จำกัด (มหาชน) 

ชั้น 53 อาคารเอ็มไพร( ทาวเวอร( 

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต, แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

(เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป'นกรรมการบริษัท) 

 

 



 

ในกรณีที่ผูIถือหุIนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล บริษัทขอใหIผูIถือหุIนทุกรายกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป'นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูIถือหุIน” และลงลายมือชื่อไวIเป'นหลักฐาน จากนั้นใหIรวบรวมส-งเอกสารของ

ผูIถือหุIนทุกรายเป'นชุดเดียวกันใหIแก-บริษัท พรIอมทั้งระบุชื่อผูIแทนของผูIถือหุIน 1 ราย ที่ไดIรับมอบหมายใหIเป'นผูIติดต-อกับ

บริษัท โดยบริษัทถือว-าการติดต-อกับผูIแทนของผูIถือหุIนดังกล-าวเป'นการติดต-อกับผูIถือหุIนทุกรายที่ลงลายมือชื่อไวI ทั้งนี้     

ขอใหIจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคล 1 ใบ ต-อ 1 รายชื่อ พรIอมส-งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทตามที่อยู-ที่ระบุขIางตIน 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค-าตอบแทนของบริษัทจะเป'นผูIพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่ผูIถือหุIนเสนอชื่อ

เพื่อใหIพิจารณาเลือกตั้งเป'นกรรมการบริษัท พรIอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวขIองที่ครบถIวน ถูกตIอง และมีขIอมูลเพียงพอ

ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอต-อคณะกรรมการบริษัทต-อไป 



 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป9นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูBถือหุBน 

1. ขBอมูลทั่วไปของผูBถือหุBน 
ชื่อ – ชื่อสกุล :  
ที่อยู0ป2จจุบัน / ที่อยู0ที่ติดต0อได< (กรณีบุคคลที่มิได<มีสัญชาติไทย ให<ระบุที่อยู0ที่ติดต0อได<ในต0างประเทศ): 

 
 
 

2. จำนวนหุBนที่ถือครอง : จำนวน  หุ<น ณ วันที่  
3. ชื่อบุคคลที่ขอเสนอเพื่อเขBารับการพิจารณาเลือกตั้งเป9นกรรมการบริษัท 

 
โดยข<าพเจ<าได<แนบแบบข<อมูลบุคคลที่ได<รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปRนกรรมการบริษัทในการ

ประชุมสามัญผู<ถือหุ<นมาด<วยแล<ว 
4. เอกสารหลักฐานของผูBถือหุBนที่ตBองแนบพรBอมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป9นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผูBถือหุBน 
4.1. หลักฐานการถือหุ<น ได<แก0  
q  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยZ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยZรับฝากหลักทรัพยZ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ 

ตลาดหลักทรัพยZแห0งประเทศไทย หรือ ผู<รับฝากทรัพยZสิน หรือ สำเนาใบหุ<นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต<อง 
4.2. หลักฐานแสดงตน ได<แก0  
q  กรณีผู <ถ ือหุ <นเปRนบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข<าราชการ หรือ       

หนังสือเดินทาง พร<อมลงนามรับรองสำเนาถูกต<อง 
q  กรณีผู<ถือหุ<นเปRนนิติบุคคล: (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม0เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต<องโดยกรรมการ

ผู<มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปRนกรรมการบริษัทประทับตรา
สำคัญของบริษัท (ถ<ามี) และ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข<าราชการ หรือ        
หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู<มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปRน
กรรมการบริษัท 

q กรณีผู<ถือหุ<นมีการแก<ไข คำนำหน<าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล : สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล0าว พร<อมรับรองสำเนา
ถูกต<อง 

5. คำรับรอง 
ข<าพเจ<าขอมอบหมายให<  เปRนผู<ที่ได<รับมอบหมายจากข<าพเจ<า 

ในการติดต0อกับบริษัท ตามหลักเกณฑZการให<สิทธิผู <ถือหุ<นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปRน
กรรมการบริษัท 

 
ข<าพเจ<าขอรับรองว0า ข<อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต<องครบถ<วนและยินยอมให<บริษัทเปbดเผย

ข<อมูลหรือหลักฐานดังกล0าวได< 
 

ลงชื่อ  ผู<ถือหุ<น 
(  ) 

วันที ่   
 

 

 



 

แบบข$อมูลบุคคลที่ได$รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปAนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู$ถือหุ$น 

1. ข$อมูลทั่วไปของผู$ได$รับการเสนอชื่อ 

1.1. ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย)   

ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม (ถ:ามี)   

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)   

1.2. วัน เดือน ปCเกิด    อาย ุ   ปC 

1.3. สัญชาต ิ   

1.4. สุขภาพ   (โปรดแนบใบรับรองแพทยOย:อนหลังไมQเกิน 6 เดือน) 

1.5. สถานภาพการสมรส    

1.6. คูQสมรสชื่อ    ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม (ถ:ามี)    

1.7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 

ชื่อ - ชื่อสกุล วัน เดือน ปNเกิด อายุ (ปN) ที่อยูR / สถานที่ทำงาน 

    

    

    

2. ที่อยูR 

2.1. สถานที่ทำงาน 

  

  

2.2. ที่อยูQปYจจุบัน / ที่อยูQที่สามารถติดตQอได: 

  

  

2.3. ที่อยูQในตQางประเทศ (กรณีบุคคลที่มิได:มีสัญชาติไทย) 

  

  

 

 

 

 

 



 

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

3.1. คุณวุฒิทางการศึกษา (กรอกข:อมูลหรือแนบเอกสารที่มีข:อมูลตามด:านลQาง) 

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา / สาขาวิชาเอก ปNที่สำเร็จการศึกษา 

   

   

   
 

3.2. การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข:องกับการเป`นกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมสQงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (กรอก
ข:อมูลหรือแนบเอกสารที่มีข:อมูลตามด:านลQาง) 

ชื่อหลักสูตร ปNที่เข$ารับการฝ\กอบรม 
q Director Certification Program (DCP)  
q Director Accreditation Program (DAP)  
q Audit Committee Program (ACP)  
q The Role of Chairman (RCM)  
q Finance for Non-Finance Director (FN)  
q อื่น ๆ ระบุ  
q อื่น ๆ ระบุ  

4. ประสบการณ^การทำงาน 5 ปNที่ผRานมาจนถึงป`จจุบัน (กรอกข:อมูลหรือแนบเอกสารที่มีข:อมูลตามด:านลQาง) 

ชRวงเวลา สถานที่ทำงาน / ประเภทธุรกิจ ตำแหนRง 

   

   

   

5. หน$าที่ความรับผิดชอบในตำแหนRงงานป`จจุบัน 
   
   
   

6. การถือหุ$นใน บริษัท แอสเสท เวิรด^ คอร^ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ได:รับการเสนอชื่อ) 

6.1. ข:าพเจ:าถือหุ:นจำนวน   หุ:น 

6.2. คูQสมรสถือหุ:นจำนวน   หุ:น 

6.3. บุตรที่ยังไมQบรรลุนิติภาวะ ถือหุ:นจำนวน   หุ:น 

(1) ชื่อ   ถือหุ:นจำนวน   หุ:น 

(2) ชื่อ   ถือหุ:นจำนวน   หุ:น 

(3) ชื่อ   ถือหุ:นจำนวน   หุ:น 

 



 

6.4. นิติบุคคลที่ข:าพเจ:า คูQสมรส และบุตรที่ยังไมQบรรลุนิติภาวะ ถือหุ:นรวมกันเกิน 30% 

(1) ชื่อนิติบุคคล   ถือหุ:นจำนวน   หุ:น 

(2) ชื่อนิติบุคคล   ถือหุ:นจำนวน   หุ:น 

(3) ชื่อนิติบุคคล   ถือหุ:นจำนวน   หุ:น 

7. ธุรกิจที่เกี่ยวข$องกับข$าพเจ$า คูRสมรส และบุตรที่ยังไมRบรรลุนิติภาวะ (ระบุข:อมูลบริษัทที่ดำรงตำแหนQงเป`นกรรมการ หรือ

ผู:บริหาร หรือบริษัทที่ถือหุ:นเกินกวQาร:อยละ 0.5 ของหุ:นที่จำหนQายได:แล:วของบริษัท) 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ผู$ที่เกี่ยวข$อง สัดสRวนการถือหุ$น 

(ร$อยละ) 

ตำแหนRงและ

ชRวงเวลาคำรง

ตำแหนRง 

     

     

     

8. ประวัติการฟgองร$องหรือถูกฟgองร$องดำเนินคด ี

q ไมQม ี

q มี (โปรดระบุรายละเอียดหรือแนบเอกสาร) 

  

  

9. เอกสารประกอบการพิจารณา 

q หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

q สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

q สำเนาทะเบียนบ:าน 

q สำเนาหนังสือเดินทาง 

q หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปYจจุบันหรือลQาสุด 

ข:าพเจ:า   เป`นบุคคลที่ได:รับการเสนอชื่อให:เข:ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป`น

กรรมการบริษัท แอสเสท เวิรดO คอรOป จำกัด (มหาชน) ซึ่งข:าพเจ:ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองวQา

รายละเอียดในแบบข:อมูลบุคคลที่ได:รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป`นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู:ถือ

หุ:นและเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร:อมนี้ ถูกต:องครบถ:วน เป`นความจริงทุกประการ และยินยอมให:นำข:อมูลที่เป�ดเผยไว:ใน

เอกสารฉบับนี้ไปใช:ในการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการของ บริษัท แอสเสท เวิรดO คอรOป จำกดั (มหาชน) 

 ลงชื่อ            บุคคลที่ได:รับการเสนอชื่อ 

         (  ) 

  วันที ่   


