
การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ 

หลกัเกณฑ ์

1. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ ท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตอ้งถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 

100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจาก

วนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการไดโ้ดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2562” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งและขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือกรอก “แบบขอ้มูล

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2562”  และ “แบบสอบถามคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ ประจ าปี 2562” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษทัฯ ภายใน

วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

บริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 503 ช้ัน 1 เมืองทองธำนี 3 ถนนบอนด์สตรีท 
ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 11120 

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่ง

เป็นชุดเดียวกนั 



3. บริษทัฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น ถูกตอ้งและมี

ขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้ลัน่กรอง คดัเลือก ตามกระบวนการ

สรรหากรรมการของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัฯ จะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบ

ภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ต่อไป 

4. คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1) มีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 

(2) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษมัมหาชนจ ากดั, กฎหมายหลกัทรัพย ์และการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

(3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสตัย ์(Duty 

of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็เมด็เต็มหน่วย มีอายท่ีุเหมาะสม มีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแขง็แรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีการเตรียมตวั เป็น

การล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นอยา่งดี มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความ

กลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการท างาน และ

จริยธรรมท่ีดีงาม และไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 

(4) มีความรู้ ความสามารถท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด บญัชี 

การเงิน การคลงั และกฎหมาย 

(5) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัหลายแห่งในขณะเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 
 

(1) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/......)  ____________________________________________________________ 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน _______________________________________หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี___________________ถนน_____________________ต าบล/แขวง______________________ 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์______________ 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ______________________หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน__________________ 
E-mail (ถา้มี)______________________________ 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/...........)  _________________________________ 
อาย ุ_______ปี เป็นกรรมการ บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทัและมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่การศึกษา และประวติัการท างาน และเอกสารประกอบ
เพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน_________แผน่ 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบเสนอช่ือ หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และ
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

    
 __________________________________ผูถื้อหุน้ 
 (_________________________________) 
 วนัท่ี______________________________ 
 

(3) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/...........)  __________________________________________________บุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (2) 
ขา้งตน้ รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงได้
ลงช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 __________________________________บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
 (_________________________________) 
 วนัท่ี______________________________ 

 
 
 



หมำยเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืน จากบริษทั 
ศูนยรั์บฝาก หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติ
บุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบฯ ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบ อยา่งไม่เป็นทางการ ทางโทรสารท่ี 0-2960-1394 หรือทาง Email Address ของบริษทั 
ir@prebuilt.co.th หรือ Website ของบริษทั http://www.prebuilt.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เป็นกรรมการ 
3. ตน้ฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ จะต้องส่งถึงบริษทัภำยในวนัที่ 31 มกรำคม 2562 เพ่ือให้
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 
4. ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั ตามหลกัเกณฑใ์นการ
เสนอกรรมการ 
5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการมากกวา่ 1 ราย ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอช่ือกรรมการ 
6. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ-สกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
7. บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถ
ติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม 

 
 

 

 

 

 

 

กรุณาส่ง 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั(มหาชน) 
เลขท่ี 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนดส์ตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 11120 
ประเทศไทย 

       (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ) 

mailto:ir@prebuilt.co.th%20หรือ
http://www.prebuilt.co.th/


(1) ช่ือ – สกลุ      :  

 สญัชาติ          :  

 วนั/เดือน/ปี    :  

 ท่ีอยู ่              :  

 อาชีพ /สถานท่ีท างานปัจจุบนั :  

    
 

 วฒิุการศึกษา (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศึกษา) 

 ปี  สถานศึกษา 

    

    

    

    

 

 ประวติัการท างาน (โปรดแนบประวติัการท างาน (Curriculum Vitae) เพ่ิมเติม (ถา้มี)) 

 ปี  บริษทั / หน่วยงาน 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 สถานภาพการสมรส 

 ช่ือคู่สมรส  ถือหุน้จ านวน  หุน้ คิดเป็น % ของทุนจดทะเบียน 

 ช่ือบุตร 1. ถือหุน้จ านวน  หุน้ คิดเป็น % ของทุนจดทะเบียน 

  2. ถือหุน้จ านวน  หุน้ คิดเป็น % ของทุนจดทะเบียน 

  3. ถือหุน้จ านวน  หุน้ คิดเป็น % ของทุนจดทะเบียน 

การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคู่สญัญา  

(ในกรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียโดยตรงหรือโดยออ้ม โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อม

จ านวนเงินของผลไดเ้สียโดยชดัเจน) 

 

 

 

 

การถือหุน้หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของ บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั 

(มหาชน) (ในกรณีท่ีมีการถือหุน้โปรดระบุช่ือบริษทั จ านวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและ

สถานะภาพของบริษทัท่ีถือหุน้วา่เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมการร่วม

โปรดระบุช่ือบริษทั และสถานะภาพของบริษทัท่ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการวา่ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

 

 

 

 

การถือหุน้ หรือเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั (โปรดระบุช่ือหา้งหุน้ส่วน / ช่ือบริษทั จ านวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นร้อย

ละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจท่ีด าเนินการ) 

 



 

 

 

 

 

(2) ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ 

 รับพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ยินยอม และขอรับรองวา่ ขอ้มูลของขา้พเจา้ขา้งตน้น้ี  
 ถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารหลกัฐานท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

 __________________________________บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
 (_________________________________) 
 วนัท่ี______________________________ 
 


