
  

  

 แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2566  
(Form to nominate Sakol Energy Public Company Limited’ director for the year 2023) 

 
 

ขา้พเจา้ (ผูเ้สนอ).................................................................................................................................................. 
Name (Proposer) 

 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
Address  
โทรศพัท.์.......................................... โทรสาร............................................ E-mail.............................................. 
Telephone Facsimile  
จ านวนหุน้ SKE ที่ถือ.................................    หุน้ 
Holding SKE of                                          share(s) 

 
ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. 

เข ้ารบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  สากล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“SKE”)  ในปี 2566  โดยบุคคล 
ดงักล่าวใหค้วามยินยอมและรบัรองว่าขอ้ความที่แจ้งไวใ้น “แบบประวัติของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการ
คัดเลือกเป็นกรรม การประจ าปี 2566” (แบบฟอรม์ 3)  และเอกสารประกอบการพิจารณา มีความถูกต้อง เป็นจริง  
ทกุประการ 

(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)..................................................................as a candidate to be 
elected as SKE’ director for the year 2023. 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 for the year 2023” (Form 3) 
and other supporting document is true and correct. 

 
พรอ้มกันนีข้า้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูของขา้พเจา้ขา้งตน้ หลกัฐานแสดงการถือหุน้ และเอกสารประกอบการ 

พิจารณาต่างๆ มีความครบถว้น ถกูตอ้ง และเป็นจรงิทกุประการ โดยขา้พเจา้ยินยอมใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสาร 
หลกัฐานดงักล่าวไดใ้นกรณีที่มีความจ าเป็น 

(I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and 
supporting documents is true and correct.  I consent that the Company may disclose the attached 
information or evidence if the Company deems it necessary.) 
 

 
ลงนาม...................................................       ผูเ้สนอ 
Signed                                                          Proposer 
วนัท่ี....................................................... 
Date 

   
 
 

 
 
 

 
ป
ร
ะ

แบบฟอรม์ 2 
(Form 2) 



  

 

ปีที่ส  าเร็จ 
(Year of 

graduation) 

ระดบัการศกึษา 
(Education Level) 

สถาบนัการศึกษา 
(Educational 
Institution) 

สาขาวชิา 
(Major/Specializatio

n)     
    
    
 

ประวัติของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจ าปี  2566 

(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2023) 

 

  
 
 สญัชาติ..................................... 
Nationality 

วนั / เดือน / ปี เกดิ................................. 
Date of birth 

อาย.ุ...................................... 
Age 

ปี 
year(s) 

โทรศพัท.์.......................................... 
Telephone 

โทรสาร......................................... 
Facsimile 

E-mail................................................. 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา (Education) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิการท างานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)  
ตัง้แต่ปี 

(From year) 
ถึงปี 

(To year) 
บรษิัท / ประเภทธุรกิจ 

(Company / Type of business) 
ต าแหน่ง 
(Position) 

    
    
    
    
การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
(Training for director course of Thai Institute of directors (IOD)  (Please enclose a certified true copy of certificates)) 

ปี 
(Year) 

หลกัสตูร 
(Course) 

  
  

 
 
 
 
 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว).................................................................................... 
Name (Mr. / Mrs. / Miss) 
ที่อยู่.......................................................................................................................... 
Address 

แบบฟอรม์ 3 
(Form 3) 

2” X 2” 
รูปถ่าย (ไม่เกิน 3 

เดือน) 
Photograph (taken 

within  
3 months) 



 

 

 

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise) 
 
 
 
 
 
 จ านวนหุน้ SKE ที่ถือ.................................          หุ ้น 
Holding SKE of                                                  share(s) 

 
การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ SKE (โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สีย
พรอ้มระบมุูลค่ำของรำยกำร)  
(Please specify any direct and/or indirect interests in SKE as counterparty (Please specify nature of transaction, and characteristic of such interests, and transaction value) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับ SKE (โปรดระบชุือ่บริษัท จ ำนวนหุน้ทีถ่ือ รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทีม่ีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด)  
(Please specify any shareholding or directorship of any related company of SKE (Please specify company’s names, number of shares held and percentage of total number of the voting rights)) 

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

............................................................................................................................. ................................................................................. 
 
การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัททีป่ระกอบกจิการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ 
SKE  (โปรดระบชุือ่หำ้งหุน้ส่วน / บริษัท จ ำนวนหุน้ทีถ่ือ คดิเป็นรอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทีม่ีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด และประเภทธุรกิจของหำ้งหุน้ส่วน / บริษัท ดงักล่ำว)                
(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of business as SKE and is in competition with the 
business of SKE (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) 

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

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

ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ประจ าปี 2566  และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี ้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ  และขอรับรองว่าข้าพเจ้า  
เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด    

(I hereby consent to this proposal to be nominated as SKE’ director for the year 2023, 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.) 

 
ลงนาม......................................................    ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อ 
Signed                                                          Candidate 
วนัท่ี.......................................................... 

          Date 

ล าดบัที่ 
(No.) 

รายละเอียด 
(Details) 

  

  



 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required) 
ส าหรบัแบบฟอรม์ 2  (For Form 2)  
1.  หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ (Shareholder’s identification)  
ประเภทผู้ถือหุน้ (Type of shareholders)  

 
 
บุคคลธรรมดา 
(Individual) 

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

A signed copy of identification card/ 
passport (in  case  of  foreigner) must  be  
enclosed 

ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือหนงัสือ
รบัรองจากนายหนา้คา้หลกัทรพัย ์หรือบรษิัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

A signed copy of share certificate or a 
copy of certificate of share held issued by 
securities companies or Thailand 
Securities Depository Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
นิติบคุคล 
(Juristic 
person) 

ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ี
อ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี  และ
ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการ ผูม้ีอ  านาจลงนาม
ดงักล่าวที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

A copy of the company’s affidavit  signed 
by authorized director and affix with the 
 company ’s seal,  and a copy of 
identification card/passport (in case of 
foreigner)  of authorized directors must be 
enclosed 

ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผู้
มีอ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี หรือ
หนงัสือรบัรองจากนายหนา้คา้หลกัทรพัย ์หรือบรษิัท ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

A copy of share certificate signed by 
authorized director and affix with the 
company’s seal,  or a copy of certificate 
of share held issued by securities 
companies or Thailand Securities 
Depository Co.,Ltd. 

หมายเหต ุ: 
(Note) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ย        
(If the shareholder(s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes 
must be enclosed.)

 
2.  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือก (Additional condition for proposal)  
 

กรณีที่ 1 

(Case 1) 

ผูถื้อหุน้หลายคนรวมกนัเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนกรอก
แบบฟอรม์นีค้นละ 1 ใบ พรอ้มลงนาม และรวบรวมเป็น
ชดุเดียวกนัน าส่งบรษิัท  

In case a group of shareholders proposes 
a candidate, each shareholder must 
separately fill in and sign this form as 
evidence. Then the forms should be 
gathered into one set before submitting to 
the Company 

กรณีที่ 2 
(Case 2) 

 

    ผูถื้อหุน้คนเดียวหรือหลายคนประสงคท์ี่จะเสนอชื่อ             
    บคุคลมากกว่า 1 ราย ใหผู้ถื้อหุน้จดัท าแบบฟอรม์ 1  
     ชดุต่อ 1 ราย 

 

     In case the shareholder(s) wishes to    
    propose more than one candidate,  
    Form must be filled separately for  
    each particular person. 

 3.  บรษิัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีที่พบว่าขอ้มลู และ / หรือเอกสารประกอบไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือ
บริษัทไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ที่ถูกเสนอชื่อได ้รวมทั้งกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด   
(The Company will not consider the proposed candidate if the information /  evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or 
candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.) 

 
ส าหรบัแบบฟอรม์ 3  (For Form 3) 
1.  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   

(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed) 

2.  ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อมีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวที่ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย  
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed)  

 


