แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น CAZ ประจาปี 2564
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน .............................................................................................. หุน้
ทีอ่ ยู่เลขที่ ….............................ถนน ..................................... ตาบล/แขวง ........................................... อาเภอ/เขต
....................................... จังหวัด ...................................... โทรศัพท์......................................................................
โทรสาร .......................... E-mail (ถ้ามี)..................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………......................
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ
และยิน ยอมให้บ ริษัท เปิ ด เผยข้อ มู ลหรือ เอกสารหลัก ฐานดัง กล่ าวได้ ทัง้ นี้ ข้า พเจ้ายิน ยอมให้เป็ น ดุ ลยพินิ จ ของ
คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าว เข้าเป็ นวาระในการประชุมสามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้น จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ .............................................. ผูถ้ อื หุน้
(................................................)
วันที่ .....................................................................
หมายเหตุ : ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ้นที่รบั รองสาเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์
หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น เป็ น นิ ติบุ ค คล ต้ อ งแนบส าเนาหนั ง สือ รับ รองนิ ติบุ ค คล และสาเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีล่ งนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และรับรองสาเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ / ความเชีย่ วชาญ รายชื่อบริษทั ที่บุคคลดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริหารหรือ
กรรมการ จานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ในบริษทั ส่วนได้เสียกับบริษทั และบริษทั ย่อย / บริษทั ร่วมของบริษทั หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งกับบริษทั ทีอ่ ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา รวมทัง้
หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั หากได้รบั การคัดเลือก

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการพิ จารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) ชื่อ-นามสกุล (ไทย) …………………………………………………………………………................................
(อังกฤษ) …………………………………………………………….……………...............................
สัญชาติ
…………………………………………………………………………...............................
วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………………………….................…....……………อายุ..........................................ปี
(โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ทีอ่ ยู่ ………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………….……...............................
หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ..………………………………………………………………………..............................
อาชีพ / สถานทีท่ างานปจั จุบนั ………………………………………………………………………...............................
............................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………..............................................................................
วุฒกิ ารศึกษา (โปรดแนบสาเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ปี
……………………
……………………
……………………
……………………

สถาบันการศึกษา
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

สาขาวิชา
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

ประวัตกิ ารทางาน (โปรดแนบประวัตกิ ารทางาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ปี
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

บริษทั
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ตาแหน่ ง
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

จานวนหลักทรัพย์ทถ่ี อื ใน บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ………………….………………..หุน้

สถานภาพการสมรส
ชื่อคู่สมรส........................................................................................ ถือหุน้ CAZ จานวน..................................หุน้
ชื่อบุตร 1..........................................................อายุ .......................ปี ถือหุน้ CAZ จานวน..................................หุน้
2..........................................................อายุ .......................ปี ถือหุน้ CAZ จานวน..................................หุน้
3..........................................................อายุ .......................ปี ถือหุน้ CAZ จานวน..................................หุน้
การมีส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและ / หรือทางอ้อม ในฐานะที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) (ในกรณีท่มี สี ่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อม
ระบุมลู ค่าของรายการ)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
การถือหุน้ หรือการเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการ อันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (โปรดระบุช่อื ห้างหุน้ ส่วน
/ ชื่อบริษทั จานวนหุน้ ทีถ่ อื คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงและ ประเภทธุรกิจทีด่ าเนินการ)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................................รับทราบและให้ความยินยอม
ในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ย่นื มาพร้อมกันนี้เป็ นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ขา้ พเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการทีก่ ากับดูแลบริษทั รวมทัง้ หลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ลงชื่อ.............................................บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(......................................................)
วันที.่ ................................................

