
 

หน้า 1 จาก 5 

 

แบบฟอรม์การใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทัฯ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2566 

 
 

วนัที.่............................................................... 

 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / ........)..................................................อยู่บา้นเลขที.่..................... 

ถนน...........................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต................................. 

จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท ์(บา้น/ทาํงาน)....................................... 

(มอืถอื).........................................โทรสาร..............................................อเีมล.์............................................. 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอริธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน.............................................หุน้ 

 

 ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. 

เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2566  โดยบุคคล 

ดงักล่าวมคุีณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด  และมหีลกัฐานการใหค้วาม

ยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  พรอ้มทัง้ขอ้มลูและเอกสารประกอบการพจิารณาดา้น

คุณสมบตัติามทีบ่รษิทัฯ กําหนด ซึง่ไดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้า   จาํนวน.........................หน้า 

เหตุผลทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณา : 

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

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

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

 

 ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว).............................................................ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

ของบรษิทั เอริธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) อยู่บา้นเลขที.่......................ถนน..............................

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.......................................จงัหวดั......................................... 

รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท ์(บา้น/ทาํงาน)......................................(มอืถอื)................................... 

โทรสาร..............................................อเีมล.์.............................................เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้ 

ในการตดิต่อบรษิทัฯ แทนขา้พเจา้ 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัเลอืกเป็นกรรมการ พรอ้มทัง้เอกสารและ

หลกัฐานประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประการ 
 

 

       ลงชื่อ   ...........................................  ผูถ้อืหุน้ 

                                                                      (.........................................) 
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*โปรดปิดขอ้มูลศาสนาบนสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและลงลายมอืชื่อกํากบั และเนื่องจากบรษิทัฯ ไม่มี

การประมวลผลขอ้มลูศาสนาทีป่รากฎบนบตัรประชาชนของท่าน บรษิทัฯ จะขดีทบัขอ้มลูศาสนาบนสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนหากท่านไม่ไดด้าํเนินการดงักล่าว 

 

บรษิัทฯ เก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอยีดที่ปรากฎในนโยบาย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน) บนเว็บไซต ์

www.etcenvi.com   

 

หนังสอืยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้า..........................................................ยินยอมให ้

บรษิทั เอริ์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากดั(มหาชน) (“บรษิทั”) เกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของข้าพเจ้า คอื ชื่อ นามสกุล วนัที่ถือหุ้นของบรษิัท จํานวนหุ้นของบรษิัทฯ ที่ขา้พเจ้าถือ และสดัส่วนของ

จํานวนหุน้ที่ขา้พเจา้ถอืต่อสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  เพื่อใชจ้ดัทํารายงานและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  รวมถึงระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่

เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย 

 

 

   ลงลายมอืชื่อ.......................................................... ผูถ้อืหุน้

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

       วนัที.่...................................................... 
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แบบข้อมูลของบุคคลผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษทั เอิรธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ช่ือ/นามสกลุ (ภาษาไทย) .......................................................................................................... 

                 (ภาษาองักฤษ) ...........................................................................................................  

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ...........................................อายุ...................ปี  เพศ.............................สญัชาต.ิ.................. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั   เลขที.่.........................ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................... 

อําเภอ/เขต...........................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.................................

โทรศพัท ์(บา้น/ทาํงาน).................................(มอืถอื).......................................โทรสาร………………………. 

อเีมล.์............................................. 

 

การถือหุ้น บรษิทั เอริธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที.่..................จาํนวน......................หุน้ 

 

สถานภาพการสมรส 

คู่สมรสชื่อ................................................................ถอืหุน้บรษิทัฯ  จาํนวน.............................................หุน้ 

บุตร   จาํนวน...........................................คน คอื 

1……………………………………………อาย.ุ.............ปี ถอืหุน้บรษิทัฯ จาํนวน.............................หุน้ 

2……………………………………………อาย.ุ.............ปี ถอืหุน้บรษิทัฯ จาํนวน.............................หุน้ 

3……………………………………………อาย.ุ.............ปี ถอืหุน้บรษิทัฯ จาํนวน.............................หุน้ 

 

ประวติัการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานการศกึษา) 
 

 ชื่อสถาบนั   ชื่อคุณวุฒ/ิสาขาวชิา   ปีทีส่าํเรจ็  

.................................................  ……………………………………… …………………………… 

.................................................  ……………………………………… …………………………… 

.................................................  ……………………………………… …………………………… 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 

ชื่อหลกัสตูร        สถาบนัทีจ่ดั            ปีทีเ่ขา้อบรม  

.................................................  ……………………………………… …………………………… 

.................................................  ……………………………………… …………………………… 

.................................................  ……………………………………… …………………………… 

 

 

 

 

รูปถ่าย 
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ประสบการณ์ทาํงาน / การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  จนถึงปัจจบุนั 

 

     ชื่อหน่วยงาน             ประเภทธุรกจิ        ตําแหน่ง        ชว่งเวลา  

...........................................  ………………………………   ……………………………   ………………………. 

...........................................  ………………………………   ……………………………   ………………………. 

...........................................  ………………………………   ……………………………   ………………………. 

 

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษทัฯ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง  ไดแ้ก่  

การถอืหุน้  หรอืเขา้ร่วมเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั 

และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ (โปรดระบุรายละเอยีด) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….....

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

 

 

คาํยินยอม 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 

เสนอชื่อ และใหค้วามยนิยอมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ และขอรบัรองว่า

รายละเอยีดทีป่รากฏในแบบขอ้มลู และเอกสารหลกัฐานทีย่ื่นมาพรอ้มนี้ ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิ

ทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ   ...........................................................  บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

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

                                          วนัที…่………………………………….. 
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*โปรดปิดขอ้มูลศาสนาบนสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและลงลายมอืชื่อกํากบั และเนื่องจากบรษิทัฯ ไม่มี

การประมวลผลขอ้มลูศาสนาทีป่รากฎบนบตัรประชาชนของท่าน บรษิทัฯ จะขดีทบัขอ้มลูศาสนาบนสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนหากท่านไม่ไดด้าํเนินการดงักล่าว 

 

บรษิัทฯ เก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฎในนโยบาย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน) บนเว็บไซต ์

www.etcenvi.com   

 

หนังสอืยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้า..........................................................ยินยอมให ้

บรษิทั เอริ์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากดั(มหาชน) (“บรษิทั”) เกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของข้าพเจ้า คอื ชื่อ นามสกุล วนัที่ถือหุ้นของบรษิัท จํานวนหุ้นของบรษิัทฯ ที่ขา้พเจ้าถือ และสดัส่วนของ

จํานวนหุน้ที่ขา้พเจา้ถอืต่อสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  เพื่อใชจ้ดัทํารายงานและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  รวมถึงระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่

เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย 

 

 

                ลงลายมอืชื่อ.......................................................... บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ

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

       วนัที.่...................................................... 
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