
แบบ ข. 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................... 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) จ านวน..................................................................................................หุ้น  

อยูบ้่านเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน...................................ต าบล/แขวง..............................................

อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................................... 

หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................................หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน..........................................................  

อีเมล์ (ถ้าม)ี...........................................................................................................................................................................  
 

2. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................... 

อาย.ุ.......................ปี เป็นกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
หลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลง ช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า 
จ านวน.........................แผน่ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ
ทัง้หมด ถกูต้องทกุประการเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
                                                                              ลงช่ือ..............................................................ผู้ ถือหุ้น 

                                                            (...........................................................) 

                                                          วนัท่ี...................................................... 
 

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .........................................................................บุคคลที่ ได้ รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ              

ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 

 
                                                                              ลงช่ือ...........................................................บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

                                                                                  (.......................................................) 

                                                                                วนัท่ี.................................................. 

 

 
 

หมายเหตุ :  1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนา
หนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจทีไ่ดล้งช่ือไวใ้น
แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

                     2.  กรณีผูถื้อหุน้มีการแก้ไขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกตอ้ง 



ข้อมูลส าหรับบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

1. ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย)..................................................................(ช่ือสกลุเดิม............................................................) 
(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................................................ 
 

2. วนัเดือนปีเกิด.........................................................อาย.ุ................................ปี  สญัชาติ............................................... 
 

3. สถานภาพสมรส         โสด       สมรส       หยา่ร้าง/หม้าย         อื่นๆ............................... 
ช่ือคูส่มรส..........................................................................(ช่ือสกลุเดิม........................................................................) 
มีบตุร.................................คน ดงันี ้
3.1 ................................................................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
3.2 ................................................................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
3.3 ................................................................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
 

4. ที่อยู ่
 

4.1 ที่อยูส่ถานท่ีพ านกัอาศยั เลขที.่.....................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................................... ..... 
จงัหวดั....................................... โทรศพัท์....................................................... 

 

4.2 ที่อยูส่ถานประกอบกิจการ  ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................................................... 
  เลขที.่.....................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................... 

ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.................................................... 
จงัหวดั....................................... โทรศพัท์....................................................... 
 

5. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
 

5.1 คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
  ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา                                  ช่ือคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีที่ส าเร็จ 

................................................................... ...................................................... ................................... 

................................................................... ...................................................... ................................... 
 

5.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมันาที่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 
           ช่ือหลกัสตูร  สถาบนัผู้จดัหลกัสตูร                              รุ่น/ปีที่เข้าร่วม 
 ................................................................. ...................................................... ................................... 
 ................................................................. ...................................................... ................................... 

................................................................. ...................................................... ................................... 
 

6. ประสบการณ์การท างานจนถงึปัจจบุนั 
                 ช่วงเวลา                           ช่ือสถานท่ีท างาน                   ต าแหนง่งาน                          ประเภทธุรกิจ  
 .............................        ....................................................       .......................................       ...................................... 
 .............................        ....................................................       .......................................       ...................................... 
 .............................        ....................................................       .......................................       ...................................... 
 .............................        ....................................................       .......................................       ...................................... 
 .............................        ....................................................       .......................................       ...................................... 



7. การถือหุ้นในบริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี...............................................................(วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
หุ้นสามญั.............................................................หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ..........................................................หุ้น 
นอกจากนัน้หุ้นท่ีคูส่มรสถือ     หุ้นสามญั.........................................หุ้น     หุ้นบริุมสทิธิ...........................................หุ้น 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะถือ   หุ้นสามญั.........................................หุ้น     หุ้นบริุมสทิธิ...........................................หุ้น 
 

8. ประวตัิการฟอ้งร้องหรือถกูด าเนนิคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 
                     มี (โปรดแนบหลกัฐาน)          ไมม่ี 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

9. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการท าธุรกรรมกับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง              
(โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสยีพร้อมจ านวนเงินของผลได้ผลเสยีโดยชดัแจ้ง) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

10. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท (โปรดระบช่ืุอห้างหุ้นสว่น / ช่ือบริษัท / จ านวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทนุจดทะเบียน 
และประเภทธุรกิจที่ด าเนินการ) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/............)...................................................................................................................
ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
รายละเอียดในแบบประวตัิข้างต้นนี ้พร้อมเอกสารประกอบ ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อม
กนันี ้เป็นจริงทกุประการ 
 
 

                                                                                 ลงช่ือ.........................................................บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

                                                                                    (......................................................) 

                                                                                  วนัท่ี.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสง่ 
 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 33 ทาวเวอร์ A ห้องเลขท่ี TNA02             
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

          
 
 

(แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ) 


