แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ _____________________________
ข้ าพเจ้ า _____________________________________ อยู่ บ้ านเลขที่ _____________ ถนน ______________
ต าบล/แชวง _____________________ อ าเภอ/เขต _____________________ จั ง หวัด ___________________ หมายเลข
โทรศัพท์ที่บ้าน / ที่ทางาน ______________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ________________ โทรสาร _______________ E-mail
address ________________________________ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ถือหุ้นรวมจานวน
___________________ หุ้น มีความประสงค์ ขอเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี __________ ดังนี ้
รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
1. ชื่อ – นามสกุล ____________________________________________________สัญชาติ ____________________
วันเดือนปี เกิด _____________________________ อายุ ___________ ปี
ที่อยู่ ________________________________________________________________________________________
2. ตาแหน่ง / สถานที่ทางานปั จจุบนั ________________________________________________________________
3. วุฒิการศึกษา
ปี
สถาบันการศึกษา

4. ประวัติการทางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี )
ปี

ตาแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน

5. ประวัติการฝึ กอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ไม่เคย
 เคย ระบุหลักสูตร _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
6. การดารงตาแหน่งกรรมการ/หุ้นส่วน ในบริ ษัท/ห้ างหุ้นส่วนจากัด/ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คลอื่น (ปั จจุบนั )
6.1 บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจากัด / ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล ____________________________________________
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 หุ้นส่วนผู้จดั การ / หุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิด
 หุ้นส่วนประเภทจากัดความรับผิด
 อื่นๆ (ระบุ) ___________________________________________________
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6.2 บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจากัด / ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล ____________________________________________
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 หุ้นส่วนผู้จดั การ / หุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิด
 หุ้นส่วนประเภทจากัดความรับผิด
 อื่นๆ (ระบุ) ___________________________________________________
6.3 บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจากัด / ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล ____________________________________________
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 หุ้นส่วนผู้จดั การ / หุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิด
 หุ้นส่วนประเภทจากัดความรับผิด
 อื่นๆ (ระบุ) ___________________________________________________
6.4 บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจากัด / ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล ____________________________________________
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 หุ้นส่วนผู้จดั การ / หุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรั บผิด
 หุ้นส่วนประเภทจากัดความรับผิด
 อื่นๆ (ระบุ) ___________________________________________________
6.5 บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจากัด / ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล ____________________________________________
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 หุ้นส่วนผู้จดั การ / หุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิด
 หุ้นส่วนประเภทจากัดความรับผิด
 อื่นๆ (ระบุ) ___________________________________________________
7. การถือหุ้นในบริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
 ไม่มี
 มี จานวน _________________________________ หุ้น
ชื่อคูส่ มรส _______________________________________________ ถือหุ้นจานวน _____________________ หุ้น
ชื่อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7.1 ____________________________________ อายุ ___________ ปี ถือหุ้นจานวน _________________ หุ้น
7.2 ____________________________________ อายุ ___________ ปี ถือหุ้นจานวน _________________ หุ้น
7.3 ____________________________________ อายุ ___________ ปี ถือหุ้นจานวน _________________ หุ้น
7.4 ____________________________________ อายุ ___________ ปี ถือหุ้นจานวน _________________ หุ้น
8. ข้ อมูลเพิ่มเติม (ถ้ ามี) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฉบับนี ้
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริ งทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลง
ชื่อไว้ เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(
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หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
บุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
นิตบิ คุ คล : สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอนี ้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ หลักฐาน
การศึกษา การฝึ กอบรม ประวัตกิ ารทางาน หลักฐานการถือหุ้น เป็ นต้ น
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