แบบเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
วันที่.........................................................
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่ ........................................... ถนน ............................................ ตาบล / แขวง .............................................
อาเภอ / เขต ....................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ์ .............................................
โทรศัพท์ (บ้าน / ทางาน) .........................................................โทรศัพท์มือถือ .............................................................
โทรสาร .................................................... E-mail (ถ้ามี) ...........................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จานวน ....................................................... หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ................................ ดังนี ้
รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
1. ชื่อ – นามสกุล
2.
3.
4.
5.
6.

(ภาษาไทย) ....................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................
สัญชาติ .....................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ...................................................................... อายุ ...........................................................
เพศ ............................................................................................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถาบัน
ชื่อคุณวุฒิ / สาขาวิชา
ปี

......................................................... ......................................................... .......................................
.......................................................... ......................................................... .......................................
.......................................................... ......................................................... .......................................
7. การอบรม
ชื่อหลักสูตร
สถาบันที่จดั
ปี
......................................................... ......................................................... .......................................
.......................................................... ......................................................... .......................................
.......................................................... ......................................................... .......................................
8. ประวัติการฝึ กอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
□ ไม่เคย

□ เคย หลักสูตร ......................................................................... รุน่ ...........................
หลักสูตร ......................................................................... รุน่ ...........................
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9. ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
.........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

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

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

10. การดารงตาแหน่งกรรมการ / หุน้ ส่วน ในบริษัท ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล อื่น ณ ปั จจุบนั
บริษัท / ห้างหุน้ ส่วนจากัด / ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล ................................................................................
โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ ส่วน
□ กรรมการบริษัท

□ กรรมการบริหาร

□ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ / หุน้ ส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิดชอบ

□ กรรมการตรวจสอบ
□ หุน้ ส่วนประเภทจากัดความรับผิด

□ อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................
บริษัท / ห้างหุน้ ส่วนจากัด / ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล ................................................................................
โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ ส่วน
□ กรรมการบริษัท

□ กรรมการบริหาร

□ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ / หุน้ ส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิดชอบ

□ กรรมการตรวจสอบ
□ หุน้ ส่วนประเภทจากัดความรับผิด

□ อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................
บริษัท / ห้างหุน้ ส่วนจากัด / ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล ................................................................................
โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ ส่วน
□ กรรมการบริษัท

□ กรรมการบริหาร

□ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ / หุน้ ส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิดชอบ

□ กรรมการตรวจสอบ
□ หุน้ ส่วนประเภทจากัดความรับผิด

□ อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................
บริษัท / ห้างหุน้ ส่วนจากัด / ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล ................................................................................
โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ ส่วน
□ กรรมการบริษัท

□ กรรมการบริหาร

□ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ / หุน้ ส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิดชอบ

□ กรรมการตรวจสอบ
□ หุน้ ส่วนประเภทจากัดความรับผิด

□ อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................
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11. การถือหุน้ ในบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุน้ โดยคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
□ ไม่มี
□ มี จานวน .................................................................. หุน้
ชื่อคูส่ มรส ........................................................................................ ถือหุน้ จานวน ................................หุน้
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน .......................... คน
ชื่อบุตร
อายุ (ปี )
ถือหุน้ จานวน (หุน้ )
............................................................................. ................................ ..............................................
............................................................................. ................................ ..............................................
............................................................................. ................................ ..............................................
12. การมีสว่ นได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ การถือ
หุน้ หรือเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ........................... แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฉบับนี ้ หลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้าน
และเป็ นจริงทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ .................................................. ผูถ้ ือหุน้
(......................................................)
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................................... บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็ นกรรมการบริษัทของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ได้ยินยอมและรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏ
ในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อม ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นจริงทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ .................................................. บุคคลที่ได้การเสนอชื่อ
(......................................................)
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หมายเหตุ:
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้ เพื่อประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
1.1. กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
1.2. กรณี ผถู้ ื อหุน้ เป็ นนิติบุคคล: สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทนี ้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

2.

หลักฐานการถื อหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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