
 

 

แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ                                                  
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น CAZ ประจ าปี 2564 

 
 

ขา้พเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................. เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท 
ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน .............................................................................................. หุน้  
ทีอ่ยู่เลขที ่….............................ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต 
....................................... จงัหวดั ...................................... โทรศพัท.์..................................................................... 
โทรสาร .......................... E-mail (ถา้ม)ี.................................................................................................................. 
  

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………...................... 
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้
ความยนิยอมแลว้  
 

ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประการ 
และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานดังกล่าวได้  ทัง้นี้ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบรษิัทในการพิจารณาบรรจุวาระดงักล่าว เข้าเป็นวาระในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น จึงลง
ลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
 

ลงลายมอืชื่อ .............................................. ผูถ้อืหุน้  
     (................................................)  

                                                                      วนัที ่.....................................................................  
 
หมายเหต ุ:  ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี้  

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รบัรองส าเนาถูกต้องหรอืหนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย์ 
หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืบรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล  และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน / หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีล่งนามในแบบฟอรม์นี้ และรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมกีารแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

5.  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิของผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ  ได้แก่ ประวตัิส่วนตัว ประวตัิ

การศกึษา ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ / ความเชีย่วชาญ รายชื่อบรษิทัที่บุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้รหิารหรอื

กรรมการ จ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ในบรษิทั สว่นไดเ้สยีกบับรษิทัและบรษิทัย่อย / บรษิทัร่วมของบรษิทัหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้กบับรษิทั ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้ และขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่หน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา รวมทัง้

หนงัสอืยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทัหากไดร้บัการคดัเลอืก 

 



 

 

แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือรบัการพิจารณา 
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

   
    
(1) ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  …………………………………………………………………………................................  
          (องักฤษ)  …………………………………………………………….……………...............................  
 สญัชาต ิ  …………………………………………………………………………...............................  
 วนั/เดอืน/ปี เกดิ  ……………………………………….................…....……………อายุ..........................................ปี  
(โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ / หนงัสอืเดนิทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)  
ทีอ่ยู่  ………………………………………………………………………………………………................................  
 ………………………………………………………………………………………….……............................... 
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ ..………………………………………………………………………..............................  
อาชพี / สถานทีท่ างานปจัจุบนั ………………………………………………………………………............................... 
............................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………..............................................................................  
 
วุฒกิารศกึษา  (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศกึษา พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)  
 
 ปี       สถาบนัการศึกษา         สาขาวิชา  
 
……………………  ………………………………………….  ………………………………………  
……………………  …………………………………………. ………………………………………  
……………………  ………………………………………….  ………………………………………  
……………………  …………………………………………. ………………………………………  
 
ประวตักิารท างาน (โปรดแนบประวตักิารท างาน (Curriculum Vitae) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)  
 
 ปี     บริษทั          ต าแหน่ง  
 
……………………  …………………………………………    …………………………………… 
……………………  …………………………………………    ……………………………………  
……………………  …………………………………………    …………………………………… 
……………………  …………………………………………    ……………………………………  
……………………  …………………………………………    ……………………………………  
 
จ านวนหลกัทรพัยท์ีถ่อืใน บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ………………….………………..หุน้  
 
 
 
 
 



 

 

 
สถานภาพการสมรส  
 

ชื่อคู่สมรส........................................................................................  ถอืหุน้ CAZ จ านวน..................................หุน้  
ชื่อบุตร 1..........................................................อาย ุ.......................ปี ถอืหุน้ CAZ จ านวน..................................หุน้  
          2..........................................................อาย ุ.......................ปี ถอืหุน้ CAZ จ านวน..................................หุน้  
          3..........................................................อาย ุ.......................ปี ถอืหุน้ CAZ จ านวน..................................หุน้  
 
การมสี่วนได้เสยีทัง้ทางตรงและ / หรอืทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สญัญากบับรษิัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (ในกรณีที่มสี่วนได้เสยีโดยตรงหรอืโดยออ้ม โปรดระบุลกัษณะของกจิกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สยีพรอ้ม
ระบุมลูค่าของรายการ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
การถอืหุน้ หรอืการเขา้ร่วมเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัทีป่ระกอบกจิการ อนัมสีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โปรดระบุชื่อหา้งหุน้สว่น 
/ ชื่อบรษิทั จ านวนหุน้ทีถ่อื คดิเป็นรอ้ยละของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงและ ประเภทธุรกจิทีด่ าเนินการ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(2)  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว......................................................................................รบัทราบและใหค้วามยนิยอม 
ในการถูกเสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการ และขอรบัรองว่าขอ้มูลของขา้พเจา้ขา้งตน้นี้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเอกสารหลกัฐานที่ยื่นมาพร้อมกนันี้เป็นความจรงิทุกประการ พรอ้มกนันี้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจ้า
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของหน่วยงานราชการทีก่ ากบัดแูลบรษิทั รวมทัง้หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
 
 
     
     ลงชื่อ.............................................บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ  
 
     (......................................................)  
 
                                                          วนัที.่................................................ 
 
 


