แบบเสนอชือบุคคลเพือรับการพิ จารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจําปี 2563
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน .............................................................................................. หุน้
ทีอยู่เลขที ….............................ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต
....................................... จังหวัด ...................................... โทรศัพท์......................................................................
โทรสาร .......................... E-mail (ถ้ามี)..................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………......................
เข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถูกต้องทุกประการ
และยิน ยอมให้ บริษัท เปิ ดเผยข้อ มู ล หรือเอกสารหลัก ฐานดังกล่ า วได้ ทังนี ข้า พเจ้ ายิน ยอมให้เ ป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่า ว เข้า เป็ น วาระในการประชุ มสามัญ ประจําปี ผู้ถือ หุ้น จึงลง
ลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชือ .............................................. ผูถ้ อื หุน้
(................................................)
วันที .....................................................................
หมายเหตุ : ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สําเนาใบหุ้น ทีรับรองสําเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพ ย์
หรือหลักฐานอืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. ในกรณี ท ีผู้ ถือ หุ้ น เป็ นนิ ต ิบุ คคล ต้ อ งแนบสํ า เนาหนั งสือ รับ รองนิ ติบุ ค คล และสํ า เนาบัต รประจํ า ตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอํานาจทีลงนามในแบบฟอร์มนี และรับรอง
สําเนาถูกต้อง
3. ในกรณีทีผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) และรับรองสําเนาถูกต้อง
4. ในกรณี ทีผู้ถ ือหุ้นมีการแก้ไขคํานํ าหน้าชือ ชือตัว ชือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลียนแปลง
ดังกล่าว และรับรองสําเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณ สมบัติข องผู้ท ีได้รบั การเสนอชือ ได้แ ก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ความสามารถ / ความเชียวชาญ รายชือบริษัททีบุคคลดังกล่าวเป็ น ผูบ้ ริห ารหรือ
กรรมการ จํานวนหุน้ ทีถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษทั และบริษทั ย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิตบิ ุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้งกับบริษัท ทีอยู่ท ีติดต่อได้ และข้อมูลอืนๆ ทีเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทัง
หนังสือยินยอมของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการบริษทั หากได้รบั การคัดเลือก

แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือรับการพิ จารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการ
( ) ชือ-นามสกุล (ไทย) …………………………………………………………………………................................
(อังกฤษ) …………………………………………………………….……………...............................
สัญชาติ
…………………………………………………………………………...............................
วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………………………….................…....……………อายุ..........................................ปี
(โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
ทีอยู่ ………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………….……...............................
หมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้ ..………………………………………………………………………..............................
อาชีพ / สถานทีทํางานปัจจุบนั ………………………………………………………………………...............................
............................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………..............................................................................
วุฒกิ ารศึกษา (โปรดแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
ปี
……………………
……………………
……………………
……………………

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

สาขาวิ ชา
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

ประวัตกิ ารทํางาน (โปรดแนบประวัตกิ ารทํางาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
ปี
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

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

ตําแหน่ ง
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

จํานวนหลักทรัพย์ทถืี อใน บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ………………….………………..หุน้

สถานภาพการสมรส
ชือคู่สมรส........................................................................................ ถือหุน้ CAZ จํานวน..................................หุน้
ชือบุตร 1..........................................................อายุ .......................ปี ถือหุน้ CAZ จํานวน..................................หุน้
2..........................................................อายุ .......................ปี ถือหุน้ CAZ จํานวน..................................หุน้
3..........................................................อายุ .......................ปี ถือหุน้ CAZ จํานวน..................................หุน้
การมีส่ วนได้เสียทังทางตรงและ / หรือทางอ้อ ม ในฐานะทีเป็ น คู่สญ
ั ญากับบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) (ในกรณีทีมีส่วนได้เสีย โดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อม
ระบุมูลค่าของรายการ)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
การถือหุน้ หรือการเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริษัททีประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โปรดระบุชอห้
ื างหุน้ ส่วน
/ ชือบริษทั จํานวนหุน้ ทีถือ คิดเป็ นร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงและ ประเภทธุรกิจทีดําเนินการ)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................................รับทราบและให้ความยินยอม
ในการถูกเสนอชือเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นคณะกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนีถูกต้อง
ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานทียืนมาพร้อมกันนีเป็ น ความจริงทุกประการ พร้อมกันนีข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็ น ผู้มีคุณสมบัต ิ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการทีกํากับดูแลบริษทั รวมทังหลักเกณฑ์อนๆ
ื ทีเกียวข้อง

ลงชือ.............................................บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
(......................................................)
วันที.................................................

