
แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2566  

(Director Nomination Form at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders) 

ขาพเจา              

I/We   

อยูบานเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง     

Address     Road     Sub-District 

อําเภอ/เขต     จังหวัด      รหัสไปรษณีย    

District     Province    Postal Code 

โทรศัพท       อีเมล        

Telephone                                        E-mail 

จํานวนหุน ACG ท่ีถือ     หุน 

Holding ACG in the amount of                             Share(s)  

ขาพเจามีความประสงคจะเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)         เ ข า รั บ ก า ร

พิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566 โดย

บุคคลดังกลาวใหความยินยอมและรับรองวาขอความท่ีแจงไวใน “แบบประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเขารับการ

คัดเลือกเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566” และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกตอง เปนจริง 

ทุกประการ 

(I hereby propose (Mr./Mrs./Miss)        as a candidate to be elected as 

Autocorp Holding Public Company Limited (ACG)’ director at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. 

Such person has made his/ her consent and certified that information provided in “ the resume of a proposed 

candidate to be elected as a director at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and other supporting 

document is true and correct. 

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลของขาพเจาขางตน หลักฐานแสดงการถือหุน และเอกสารประกอบการพิจารณาตางๆ ความ

ครบถวน ถูกตอง และเปนจริงทุกประการ โดยขาพเจายินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวไดในกรณีท่ีมี

ความจําเปน 

(I hereby certify that all information provided therein including the evidence of shares held and documents in 

relation thereto are true and correct.  I consent that the Company may disclose the attached information or 

evidence as it may deem necessary.) 

ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูเสนอ/Proposer 

     วันท่ี/Date ..........................................................  



ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566  

(Profile of a proposed candidate to be elected as Director at  

the 2023 Annual General Meeting of Shareholders) 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)          

I/We     (Mr./Mrs./Miss)  

อยูบานเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง     

Address     Road     Sub-District 

อําเภอ/เขต     จังหวัด      รหัสไปรษณีย    

District     Province    Postal Code 

สัญชาติ     วัน/เดือน/ปเกิด    อาย ุ   ป 

Nationality                                 Date of Birth   Age   year (s) 

โทรศัพท      อีเมล        

Telephone                                       E-mail 

คุณวุฒิทางการศึกษา (Educational Background)  

ปท่ีสําเร็จ 

(Year of graduation) 

ระดับการศึกษา 

(Education Level) 

สถาบันการศึกษา 

(Education Institution) 

สาขาวิชา 

(Major/Specialization) 

    

    

    

ประวัติการทํางานภายใน 5 ป (Working experiences in the past 5 years)  

ต้ังแตป 

(From year) 

ถึงป 

(To year) 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

(Company/Type of business) 

ตําแหนง 

(Position) 

    

    

    

    

 

  



การผานการอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(โปรดแนบสําเนาหลักฐานการผานการฝกอบรม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)  

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

ป (Year) หลักสูตร (Course) 

  

  

  

ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ (Competency/Expertise) 

(โปรดแนบสําเนาหลักฐานการผานการฝกอบรม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)  

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

ลําดับท่ี (No.) รายละเอียด (Details) 

  

  

จํานวนหุน ACG ท่ีถือ     หุน 

Holding ACG in the amount of                             Share(s) 

การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเปน

การแขงขันกับกิจการของ ACG (โปรดระบุชื่อหางหุนสวน/บริษัท จํานวนหุนท่ีถือ คิดเปนรอยละของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

และประเภทธุรกิจของหางหุนสวน/บริษัท ดังกลาว) 

( Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any Company that operates the same nature of 

business as ACG and is in competition with the business of ACG (Please specify partnership’s name, Company’s name, 

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

             

             

ขาพเจาใหความยินยอมในการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566 และขอรับรองวาขอมูลของขาพเจาขางตนน้ีถูกตองครบถวน และเปนความจริงทุก

ประการ และขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด 

( I hereby consent to this proposal to be nominated as ACG’ director at the 2023 Annual General Meeting of 

Shareholders, and declare that all the information I have provided in this form and the supporting documents is true 

and correct. I certify that my qualification meet all the Company’s criteria and do not have any prohibition as 

stipulated by law.) 

            ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูท่ีไดรับการเสนอช่ือ/Candidate 

    วันท่ี/Date .......................................................... 


