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แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ประจ าปี 2564 
Proposal for Nomination of Candidate for the Company’s Director Election for the year 2021 

 

วันที่............................................ 
Date 

 

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ)…………………….………………….…………………………………............................................................... 
Name (Proposer) 

ที่อยู.่....................................................................................................................................................................................... 
Address 
โทรศพัท์.............................................โทรสาร.........................................E-mail…................................................................... 
Telephone    Facsimile 
จ านวนหุ้นท่ีถือ..............................................หุ้น 
Holding the total amount of                               shares 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................ 
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่บริ ษัทก าหนดไว้ โดยมี
หลกัฐานให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และลงนามรับรองเอกสารประกอบการพิจารณา ครบถ้วน  ถกูต้องและเป็น
ความจริงทกุประการ 

I would like to nominate (Mr./Mrs./Miss) ............................................................................................to be elected 
as one of the Company’s Board of Director. Such person has possessed all qualifications as stipulated by the Company 
and made his/her consent and certifies that all supporting documents are true, complete, and authentic. 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูข้างต้น รวมทัง้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกนันี  ้ครบถ้วน 
ถกูต้อง และเป็นความจริงทกุประการ 

I certify that the information provided above, including the evidence of shares held and other supporting 
documents submitted is complete, true, and authentic. 

 

    
                   ลงนาม ……………………..............................ผู้ ถือหุ้น 
                  Signed          Shareholder 
                           (         ) 
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ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................บคุคลที่ได้รับการเสนอ ช่ือเข้า รับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดดงัที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี ้ครบถ้วน 

ถกูต้อง และเป็นความจริงทกุประการ 

(Mr./ Mrs./ Miss) ……………………………………………………………………… who has been nominated as a 

candidate for director of the Company, hereby consents and certifies that the information disclosed and the documents 

submitted herewith are true, complete, and authentic. 

 

              ลงนาม ……………………..............................ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
             Signed          Candidate 
                      (         ) 

 

* เพื่อความถกูต้อง โปรดอา่นหมายเหตดุ้านลา่ง 

* For the correction, please read remarks below 

 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หลกัฐานยืนยนัการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หรือ หนงัสือรับรองจากนายหน้าค้า

หลกัทรัพย์แสดงการถือหุ้น ณ วนัก าหนดสิทธ์ิเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ (Record Date) และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น

เป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีที่เป็น

ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้

รับรองส าเนาถกูต้อง 

The shareholders must enclose the evidence of shares holding such as share certificates or a certificate of shares held issued by 

securities companies as at the Record Date for the rights to attend this meeting, and in case shareholders are juristic entity, a 

copy of the corporate affidavit and a copy of identification card/ passport (in case of foreigner) of authorized director(s) who 

signed in this form must be enclosed and certified true copies by such director(s). 

2. บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือจะต้องลงนามรับรองข้อมูลในประวตัิสว่นตวั ประวตัิการท างาน และหลกัฐานส าคญัอื่นๆ ที่ใช้

ประกอบการพิจารณา เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาหลกัฐานการศึกษา พร้อมทัง้แจ้งที่

อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้สะดวก 

The candidate(s) must certify true all his/her personal profile, working profile, and others submitted documents such as a copy of 

identification card, a copy of house registration, and a copy of academic qualification certificate together with the information of 

present address and contact number.  



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel: +66 (0) 2620 8777 Fax: +66 (0) 2620 8778 

www.boutiquecorporation.com 

P
ag

e 
3

 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายคนรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทุกคน  กรอก

แบบฟอร์มนีค้นละ 1 ใบ พร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัน าสง่บริษัท 

In case a group of shareholders proposes the candidate, each shareholder must fill in and sign this form as evidence separately. 

Then the forms should be gathered into one set before submitting to the Company. 

4.  กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้

รับรองส าเนาถกูต้อง 

In case the shareholders have their title, name and/or surname changed, the copies of evidence of those changes must be 

enclosed and certified true copies.  

5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมพิ่จารณาบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้อง ไมส่ามารถติดตอ่

ได้มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามก าหนด หรือ มีเอกสารหลกัฐานประกอบไมเ่พียงพอ 

The Company will revoke the rights of shareholders to nominate candidates to be elected as directors if it is founded that the 

information provided is incomplete, incorrect, those shareholders cannot be contacted or are not fully qualified as indicated. 

6. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ข้อมูลแบบฟอร์มทางอีเมล comsec@boutiquecorporation.com หรือ บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) ที่อยู่ 170/67 ชัน้ 21 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ซอย สุขุมวิท 16 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 น าสง่ถึงฝ่ายเลขานกุารบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

The shareholders can submit this form in advance to the Company Secretary Department via email 

comsec@boutiquecorporation.com or submit to Boutique Corporation Public Company Limited 170/67, 21st floor, Ocean Tower 1, 

Soi Sukhumvit 16, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 not later than the prescribed period. 

 

* ผู้ได้รับการเสนอช่ือโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านลา่ง 

* The candidate must fill in the form below. 
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รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ประจ าปี 2564 

Profile  of proposed candidate to be elected as a director for the year 2021 

 

 

 
ช่ือ - นามสกลุ (นาย / นาง / นางสาว) ............……………………………………………………………………………….  
First name - Surname (Mr./ Mrs./ Miss) 
ที่อยู.่........................................................................................................................................................................  
Address  
สญัชาติ.................................................วนั / เดือน / ปี เกิด...................................................อาย.ุ...........................ปี 
Nationality        Date / month / year of birth                                 Age        Year 
โทรศพัท์............................................โทรสาร..........................................E-mail….....................................................  
Telephone   Facsimile 
จ านวนหุ้นท่ีถือ..............................................หุ้น 
Holding the total amount of                     shares 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา / Education 

ปีทีส าเร็จ 

Year of graduation 

ระดับการศึกษา 

Level 

สถาบันการศึกษา 

Institution 

สาขาวชิา 

Major 

    

    

    

 

ประวัติการท างาน / Working experiences 

ตัง้แต่ปี 

Start 

ถงึปี 

End 

บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

Company/ Type of business 

ต าแหน่ง 

Position 

    

    

    

    

    

 

 

รูปถ่าย Photo 
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การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม พร้อมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

Training for director course of the Thai Institute of directors (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates) 

ปี / Year หลักสูตร / Course 

  

  

 
จ านวนหุ้น BC ที่ข้าพเจ้าถือ = ...…………………………………หุ้น 
Number of BC’s shareholding                  shares 
 สถานภาพสมรส : ☐ โสด ☐ สมรส (โปรดกรอกข้อมลูด้านลา่ง) ☐ หยา่ 
Marital status ;                 Single          Married (Please fill information below)    Divorce 
 
ช่ือคูส่มรส..................................................................................... ถือหุ้น BC จ านวน...........................................หุ้น 
Name of spouse      number of BC’s shareholding                  shares 
 
ช่ือบตุรที่บรรลนุิติภาวะ 
Name of child 
 
1. ................................................................................................ ถือหุ้น BC จ านวน.......................................หุ้น 

                  number of BC’s shareholding                shares 
2. ................................................................................................ ถือหุ้น BC จ านวน.......................................หุ้น 

                  number of BC’s shareholding                shares 
3. ................................................................................................ ถือหุ้น BC จ านวน.......................................หุ้น 

                  number of BC’s shareholding                shares 
 
ช่ือบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
Name of minor child 
 
1. ................................................................................................ ถือหุ้น BC จ านวน.......................................หุ้น 

                  number of BC’s shareholding                shares 
2. ................................................................................................ ถือหุ้น BC จ านวน.......................................หุ้น 

                  number of BC’s shareholding                shares 
3. ................................................................................................ ถือหุ้น BC จ านวน.......................................หุ้น 

                  number of BC’s shareholding                shares 
 
การมีสว่นได้เสยีทัง้ทางตรง และ / หรือ ทางอ้อมในฐานะท่ีเป็นคูส่ญัญากบั BC (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและ ลกัษณะส่วน

ได้ส่วนเสียพร้อมระบมูุลค่ำของรำยกำร) 

Having direct and/or indirect interests in BC as a counterparty (Please specify the nature of transactions and characteristics of 
such interests, including a transaction value)  

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

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

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



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel: +66 (0) 2620 8777 Fax: +66 (0) 2620 8778 

www.boutiquecorporation.com 

P
ag

e 
6

 

 
การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบั BC (ในกรณีทีมี่กำรถือหุน้ โปรดระบชืุ่อบริษัท จ ำนวนหุน้ที่ถือ คิด
เป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมด หรือในกรณีทีเ่ป็นกรรมกำรโปรดระบชืุ่อบริษัท) 
 Shareholding and directorship in any related company of BC (In case of shareholding, please specify company’s names, 
number of shares held, percentage of total number of the voting rights, or in case of directorship, please specify company’s 
names) 

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

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

................................................................................................................................................................................  
การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ เดียวกนัและ

เป็นการแขง่ขนักบักิจการของ BC (ถำ้มี โปรดระบชืุ่อหำ้งหุน้ส่วน / บริษัทจ ำนวนหุน้ทีถื่อ คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ทีมี่ 

สีทธิออกเสียงทัง้หมด และประเภทธุรกิจของหำ้งหุน้ส่วน / บริษทัดงักล่ำว) 

Shareholding, being a partner in a partnership, or being a director of the company which operates the same nature of business 

as BC and competes  with the business of BC (If any, please specify partnership’s name, company’s name, number of shares 

held, percentage of the total number of the voting rights and its nature of business) 

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

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

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

ข้าพเจ้ารับทราบ และให้ความยนิยอมในการถกูเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และขอรับรองวา่ข้อมลูของข้าพเจ้าข้างต้นนีถ้กูต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทกุ

ประการ และขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

I acknowledge and give my consent to the nomination for the appointment as the Company’s director, and certify that 

the information provided above is true and supporting documents submitted herewith are true and correct. I also certify that my 

qualifications are met, and having no prohibited characteristics as stipulated by laws. 

 

 
     ลงนาม ……………………..............................ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
      Signed      Candidate 
                (         ) 
 
 
      วนัท่ี.............................................................  
       Date 
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