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แบบฟอรม์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

                                                               

ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว                                             เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี                                                                            รวมจ านวน                                    หุน้ 
ตัง้แตว่นัท่ี                                       ตามหลกัฐานการถือหุน้ท่ีแนบมาพรอ้มกนันี ้
อยู่บา้นเลขท่ี                                ถนน                                      ต าบล/แขวง                                                       .
อ าเภอ/เขต                          จงัหวดั                                                                            
หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ                   หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท  างาน                                                     
E-mail (ถา้ม)ี                                          .  

มีความประสงคข์อเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/  )     เพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 โดยบคุคลดงักลา่วมคีณุสมบตัิ
ครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดและ มีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บั
การเสนอชื่อเป็นกรรมการพรอ้มทัง้ขอ้มลูและเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิตามที่บรษิัทก าหนดซึ่งลง
ชื่อรบัรองความถกูตอ้งไว ้แลว้ทกุหนา้จ านวน  แผ่น  

เหตผุลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา         
            
            
             

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบฟอรม์นี ้หลกัฐานการถือหุน้และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถกูตอ้งทกุ
ประการ และเพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
 
 

ลงชื่อ                                             ผูถื้อหุน้ 
(                                                          ) ข 

วนัท่ี          เดือน                        พ.ศ.               . 
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หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัยห์รือหลกัฐานอื่น
จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลจะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือ
รบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หรือหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาต)ิ 
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอรม์ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบฟอรม์นีอ้ย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2559-3609 หรือ 
ทาง E-mail : secretary@tvthunder.co.th  ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบฟอรม์นี ้

3. ตน้ฉบบัของแบบฟอรม์นีจ้ะตอ้งส่งถึงบรษิัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทและเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

4. กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น ทุกรายต้องกรอก
แบบฟอร์ม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ 
คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุลจะตอ้งแนบหลักฐานการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุน้ที่ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อไป หรือมี
คณุสมบตัิไม่ครบถว้น 
กรุณาส่ง 
  นางศิริพร รติรัตนานนท ์
  เลขานุการบริษทั 
  บริษัท ทวีี ธนัเดอร ์จ ากัด (มหาชน) 
  1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา 
  แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง 
  กรุงเทพมหานคร 10310 
 
(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564) 
 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท ์ +66(0)2559-0022 เบอรต่์อ 155 
โทรสาร   +66(0)2559-3609  
  

mailto:secretary@tvthunder.co.th
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แบบข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่พิจารณาเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการส าหรับ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี พ.ศ. 2564 
  

ชื่อ/นามสกล ุ(ภาษาไทย)           

            (ภาษาองักฤษ)                                                                                   

อยู่บา้นเลขท่ี                                ถนน                                      ต าบล/แขวง                   
อ าเภอ/เขต                          จงัหวดั                                  
หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ                 หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท  างาน                                                     
E-mail (ถา้ม)ี                                           .  

การถือหุน้บรษิัท ทวีี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี   จ านวน   หุน้ 

สถานภาพการสมรส         (  ) โสด         (  ) สมรส         (  ) หย่ารา้ง                          
คู่สมรสชื่อ        ถือหุน้บรษิัท  จาํนวน   หุน้ 
บตุรจาํนวน    คน คือ  

1.      อาย ุ ปี ถือหุน้บรษิัท จ านวน   หุน้ 
2.      อาย ุ ปี ถือหุน้บรษิัท จ านวน   หุน้ 
3.      อาย ุ ปี ถือหุน้บรษิัท จ านวน   หุน้ 

ประวตัิการศกึษา(โปรดแนบหลกัฐานการศกึษา) 

ชื่อสถาบนั                                         ชื่อคณุวฒุิสาขาวิชา                    ปีที่สาํเรจ็  

_____________________________    _________________________    ____________________ 

_____________________________    _________________________    ____________________ 

_____________________________    _________________________    ____________________ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ                                                                                                                                         
ชื่อหลกัสตูร                                       สถาบนัท่ีจดั                               ปีที่เขา้อบรม 

_____________________________    _________________________    ____________________ 

_____________________________    _________________________    ____________________ 

_____________________________    _________________________    ____________________  
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สถานท่ีท างานปัจจบุนั 
ชื่อบรษิัท                   
อยู่บา้นเลขท่ี                                ถนน                                      ต าบล/แขวง                   
อ าเภอ/เขต                          จงัหวดั                                  
หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท  างาน                 โทรสาร                                                       
E-mail (ถา้ม)ี                                           .  

ประสบการณท์าํงาน/การดาํรงต าแหน่งกรรมการจนถึงปัจจบุนั                                                     

ชื่อหน่วยงาน                                   ประเภทธุรกิจ                 ตาํแหน่ง                           ช่วงเวลา  

____________________________    _______ _____    _________   ____  _____   ___   __________ 

____________________________    __________________    __________   ____  ____   _______   ______ 

____________________________    __________  _______    _____   _____  ________   __   ___________ 

รูปถ่าย  

 

 

 

 
 
 
 
ท่านมีความสมัพนัธก์บักรรมการและผูบ้รหิารบรษิัท         (     ) ใช่    (    ) ไม่ใช่ 
โปรดระบคุวามสมัพนัธ ์

ท่านมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิทัรว่ม และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง     ไดแ้ก่ การถือ
หุน้ หรือเขา้รว่มเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการของบรษิัท ที่ประกอบกิจการอนัมี สภาพอย่างเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักจิการของบรษิัทฯ       (  ) มี    (   ) ไม่มี 
โปรดระบรุายละเอียด          
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ท่านมีประวตัิการฟ้องรอ้งหรือถกูฟ้องรอ้งด าเนินคดี            (  )  มี       (  )  ไม่มี                                     

โปรดระบรุายละเอียด          
            
            
            
             

ขอ้มลูอื่นท่ีส าคญัต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

            
            
            
                     

ค ายินยอม  
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/ )         
ไดร้บัทราบการเสนอชื่อและใหค้วามยินยอมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัทฯ 
และขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบฟอรม์นี ้หลกัฐานการถือหุน้และเอกสารประกอบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งทกุประการ 
และเพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

ลงชื่อ                                             บคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 
                                                (                                                          ) ข 

                                               วนัท่ี          เดือน                        พ.ศ.               . 
 

 
 

 


