
แบบ ข. 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 
 

1. ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................... 

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) จ านวน..................................................................................................หุน้  

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน...................................ต าบล/แขวง..............................................

อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ................................................หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน..........................................................  

อีเมล ์(ถา้ม)ี...........................................................................................................................................................................  
 

2. ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................... 

อาย.ุ.......................ปี เป็นกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
หลกัเกณฑข์องบรษัิท และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้น
คุณสมบัติ ไดแ้ก่ การศึกษา และประวตัิการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้ง ช่ือรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ 
จ านวน.........................แผน่ 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ข. นี ้พรอ้มหลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบ
ทัง้หมด ถกูตอ้งทกุประการเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
                                                                              ลงช่ือ..............................................................ผูถื้อหุน้ 

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

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

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .........................................................................บุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ              

ตาม (2) ยินยอมและรบัรองว่าคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (2) ขา้งตน้ รวมทัง้ยอมรบัการปฏิบตัิตามการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทและเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 
                                                                              ลงช่ือ...........................................................บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

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

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

 

 
 

หมายเหตุ :  1.  ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์หรือหลกัฐานอืน่จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง และในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ เป็นนติิบุคคลจะตอ้งแนบส าเนา
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจทีไ่ดล้งชือ่ไวใ้น
แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

                     2.  กรณผีูถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขค าน าหนา้ชือ่ ชือ่สกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 



ข้อมูลส าหรับบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

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

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

3. สถานภาพสมรส         โสด       สมรส       หยา่รา้ง/หมา้ย         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....................................... โทรศพัท.์...................................................... 

 

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

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

5. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
 

5.1 คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
  ช่ือสถาบนัท่ีส าเรจ็การศกึษา                                  ช่ือคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีที่ส  าเรจ็ 

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

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

5.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมันาที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 
           ช่ือหลกัสตูร  สถาบนัผูจ้ดัหลกัสตูร                              รุน่/ปีที่เขา้รว่ม 
 ................................................................. ...................................................... ................................... 
 ................................................................. ...................................................... ................................... 

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

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



7. การถือหุน้ในบรษัิท อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี...............................................................(วนัท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ) 
หุน้สามญั.............................................................หุน้ 
หุน้บรุมิสทิธิ..........................................................หุน้ 
นอกจากนัน้หุน้ท่ีคูส่มรสถือ     หุน้สามญั.........................................หุน้     หุน้บรุมิสทิธิ...........................................หุน้ 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะถือ   หุน้สามญั.........................................หุน้     หุน้บรุมิสทิธิ...........................................หุน้ 
 

8. ประวตัิการฟอ้งรอ้งหรอืถกูด าเนนิคดี (เวน้แตค่วามผิดลหุโทษ) 
                     มี (โปรดแนบหลกัฐาน)          ไมม่ี 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

9. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการท าธุรกรรมกับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง              
(โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสยีโดยชดัแจง้) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

10. การถือหุน้ หรอืเขา้รว่มเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท (โปรดระบช่ืุอหา้งหุน้สว่น / ช่ือบรษัิท / จ านวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นรอ้ยละของทนุจดทะเบียน 
และประเภทธุรกิจที่ด  าเนินการ) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/............)...................................................................................................................
ซึ่งได้รบัการเสนอช่ือให้เข้ารบัพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) ขอรบัรองว่า
รายละเอียดในแบบประวตัิขา้งตน้นี ้พรอ้มเอกสารประกอบ ถกูตอ้งครบถว้นทกุประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้ม
กนันี ้เป็นจรงิทกุประการ 
 
 

                                                                                 ลงช่ือ.........................................................บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสง่ 
 

เลขานกุารบรษิัท 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 33 ทาวเวอร ์A หอ้งเลขท่ี TNA02             
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

          
 
 

(แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ) 


