แบบฟอร์ ม การใช้ ส ิท ธิเ สนอชื่อ บุค คลเพื่อ รั บ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ฯ
ในการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560
วันที่................................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/.............) ......................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่……………………….... ถนน..................................................... ตําบล/แขวง............................................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................โทรศัพท์ (บ้ าน/ทํางาน)............................................
(มือถือ) .........................................................โทรสาร............................. อีเมล์ ……………………………………………………
เป็ นผู้ถือหุ้นของบรษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) จํานวน ............................................ หุ้น
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/............).................................................................................
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อกรรมการ
พร้ อมทั ้งข้ อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติตามที่บริ ษัทฯ กําหนด ซึ่งได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า
จํานวน.................หน้ า
เหตุผลที่เสนอชื่อประกอบการพิจารณา :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
[กรณีผ้ ถู ืห้ นุ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.4 (1)]
ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/............) ............................................................................ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่ ............................................ ถนน......................................................
ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต................................................... จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................... โทรศัพท์ (บ้ าน/ทํางาน).................................... (มือถือ) ..................................................
โทรสาร...................................... อีเมล์............................................ เป็ นผู้ได้ รับมอบหมายจากข้ าพเจ้ า ในการติดต่อกับบริ ษัทฯ แทน
ข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการ พร้ อมทังเอกสารและหลั
้
กฐานประกอบทั ้งหมด
ถูกต้ องทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้ถือหุ้น
(...............................................................)
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ข้ อ มูล ของบุค คลผู้ไ ด้ รั บ การเสนอชื่อ เพื่อ พิจ ารณาเข้ ารั บ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการ
บริ ษัท เชาว์ สตีล อิน ดัส ทรี ้ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ /นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

รูปถ่าย

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

วัน/เดือน/ปี เกิด ...................................... อายุ.........................ปี เพศ............................ สัญชาติ........................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่....................... ถนน...................................... ตําบล/แขวง ....................................................................
อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์ (บ้ าน/ทํางาน)................................. (มือถือ).............................................. โทรสาร..............................................
อีเมล .....................................................
การถือ หุ้น บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ ..................................จํานวน.......................................หุ้น
สถานภาพการสมรส
คูส่ มรสชื่อ ......................................................................................... ถือหุ้นบริ ษัทฯ จํานวน ......................................หุ้น
บุตร จํานวน .......................... คน คือ
1 ..................................................................... อายุ ........... ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จํานวน ....................................หุ้น
2 ..................................................................... อายุ ........... ปี ถือหุ้นบริ ษัทฯ จํานวน ....................................หุ้น
3 ..................................................................... อายุ ........... ปี ถือหุ้นบริ ษัทฯ จํานวน ....................................หุ้น
ประวัต กิ ารศึก ษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
ชื่อสถาบัน
...........................................................
...........................................................
...........................................................

ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ปี ที่สําเร็จ
.......................................
.......................................
.......................................

สถาบันที่จดั
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ปี ที่เข้ าอบรม
.......................................
.......................................
.......................................

การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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ประสบการณ์ ท าํ งาน/การดํารงตําแหน่ งกรรมการ จนถึงปั จ จุบ ัน
ชื่อหน่วยงาน
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

ประเภทธุรกิจ
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

ตําแหน่ง
...................................
...................................
...................................
...................................

ช่วงเวลา
................................
................................
................................
................................

การมีส่ ว นได้ เ สีย ทางตรงและทางอ้ อ มในบริ ษัท ฯ บริ ษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม และบริ ษัท ที่เ กี่ย วข้ อ ง ได้ แก่ การถือหุ้น หรื อเข้ า
ร่วมเป็ นหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
(โปรดระบุรายละเอียด)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
คํายิน ยอม
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/.............) .............................................................................................. ได้ รับทราบการเสนอ
ชื่อ และให้ ความยินยอมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฎใน
แบบข้ อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้ อมนี ้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ................................................. บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(..................................................)
วันที่ ..........................................
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