แบบฟอร์มขอเสนอชือบุคคลเพือรับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซี ย จํากัด (มหาชน)
ส่วนที 1 ชือและทีอยู่ผถ้ ู ือหุ้น เพือรับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืน ๆ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
ข้าพเจ้าถือหุน้ สามัญจํานวน
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
อยู่บา้ นเลขที
หมูท่ ี
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์บา้ น / ทีทํางาน
(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืน ๆ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
ข้าพเจ้าถือหุน้ สามัญจํานวน
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
อยู่บา้ นเลขที
หมูท่ ี
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์บา้ น / ทีทํางาน
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืน ๆ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
ข้าพเจ้าถือหุน้ สามัญจํานวน
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
อยู่บา้ นเลขที
หมูท่ ี
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์บา้ น / ทีทํางาน
รวมเป็ นจํานวนหุน้ สามัญทังสิน
สิทธิออกเสียงทังหมด

โดย ณ วันที
/
/
หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์มอื ถือ
อีเมล (ถ้ามี)

โดย ณ วันที
/
/
หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์มอื ถือ
อีเมล (ถ้ามี)

โดย ณ วันที
/
/
หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์มอื ถือ
อีเมล (ถ้ามี)
หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
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ของจํานวน

ส่วนที เสนอกรรมการ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ นาย/นาง/นางสาว/อืน ๆ
อายุ
ปี เป็ น  กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ ของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิมเติมตาม
‘ส่วนที 3 หนังสือยินยอมให้เสนอชือและรับรองคุณสมบัตขิ องผูถ้ ูกเสนอเข้าเป็ นกรรมการ’
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทังหมดถูกต้องเป็ นจริงทุกประการ รวมถึง
ข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุน้ (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมด ซึงเป็ นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนด และเพือ
เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชือไว้เป็ นสําคัญ

ลงชือ
(
วันที

ผูถ้ อื หุน้ (1)
)
/

ลงชือ
(
วันที

/

ผูถ้ อื หุน้ ( )
)
/

ลงชือ
(
วันที

/

ผูถ้ อื หุน้ ( )
)
/

/

หมายเหตุ: checklist เอกสารหลักฐานทีผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบพร้อมแบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริษทั
หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืนจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลอายุไม่เกิน เดือน
รับรองความถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือของนิตบิ ุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าวทียังไม่หมดอายุของผูม้ อี ํานาจลง
นาม ลงลายมือชือดังกล่าวพร้อมทังลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง [โดยโนตารีพบั ลิคในกรณีทเป็
ี นนิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ]
หลักฐานกรณีผถู้ อื หุน้ มีการแก้ไขคํานําหน้าชือ ชือ-สกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลียนแปลงดังกล่าว พร้อมทังรับรองสําเนา
ถูกต้อง
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กรณีทเป็
ี นสําเนาเอกสารให้มกี ารรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งแบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริษทั พร้อมเอกสารต่าง ๆ ทีบริษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ โดยส่งถึงบริษทั ฯ ภายในวันที
ธันวาคม ตามทีอยู่ดา้ นล่างนี เพือให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และเสนอที
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ทีอยู่ในการจัดส่ง
เลขานุ การบริษทั
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) สํานักงานสาขา
ห้องเลขที TNA03-04 ชัน 36 ทาวเวอร์เอ
เลขที 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม ถนนพระราม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนที 3 คํายิ นยอมให้เสนอชือและรับรองคุณสมบัติของผูถ้ กู เสนอเข้าเป็ นกรรมการ

1. ข้อมูลทัวไป
ชือ นาย/นาง/นางสาว/อืน ๆ
นามสกุล
สัญชาติ
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
วัน / เดือน / ปี เกิด
/
/
อายุ

ปี

2. ทีอยูป่ ัจจุบนั ทีสามารถติ ดต่อได้
บ้านเลขที
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์บา้ น / ทีทํางาน

หมูท่ ี

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์มอื ถือ
อีเมล์ (ถ้ามี)

3. ข้อมูลการศึกษาและฝึ กอบรม ประสบการณ์ทาํ งาน และ ตําแหน่ งปัจจุบนั
. ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา

สถาบันการศึกษา
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สาขาวิชา

ปี ทจบการศึ
ี
กษา

. ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแหน่ง

สถานทีทํางาน

ปี ททํี างาน

. . ข้อมูลการฝึ กอบรม
ชือหลักสูตร

สถาบันทีจัดอบรม

ปี ทเข้
ี ารับการฝึ กอบรม

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษทั
บุคคล

จํานวนหุน้

. ผูท้ ได้
ี รบั การเสนอชือ
. คู่สมรสของผูท้ ได้
ี รบั การเสนอชือ
. บุตรทียังไม่ได้บรรลุนิตภิ าวะของผูท้ ได้
ี รบั การเสนอชือ
) ชือ
นามสกุล
.
) ชือ
นามสกุล
.
. นิตบิ ุคคลทีบุคคลตามข้อ , , ถือหุน้ รวมกันมากกว่าร้อยละ รวมถึง
กรณีทบุี คคลข้างต้นมีการถือหุน้ ในนิตบิ ุคคลอืนเกินร้อยละ เนืองจากสัดส่วน
การถือหุน้ ดังกล่าวเข้าข่ายการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของนิตบิ ุคคลนัน
5. อืน ๆ

5. ความสัมพันธ์กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั (ถ้ามี)
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ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืน ๆ
เป็ น บุค คลทีได้ร ับ การเสนอชือ
เพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) ซึงข้าพเจ้ายินยอมและ
รับทราบถึงการเสนอชือในครังนี และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนีถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบเพิมเติมทียืนมาพร้อมนีเป็ นความจริงทุกประการ ทังนี ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชือ

บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
(

วันที

)
/

/

หมายเหตุ: checklist เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชือและรับรองคุณสมบัตขิ องผูถ้ ูกเสนอเข้าเป็ นกรรมการ
หลักฐานยืนยันตัวตนของผูถ้ ูกเสนอเข้าเป็ นกรรมการ
ข้อมูล/เอกสาร การศึกษาและฝึกอบรม ประสบการณ์ทาํ งาน และ ประวัตกิ ารฝึกอบรม
หลักฐานทีแสดงสัดส่วนการถือครองหุน้ ของบริษทั (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
เอกสารอืน ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีทเป็
ี นสําเนาเอกสารให้มกี ารรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
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