แบบเสนอบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ส่ วนที่ 1
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………นามสกุล……………………………………………………...
ที่อยู…
่ ……….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทางาน………………………...…….……หมายเลขโทรศัพท์มือถือ…………………
อีเมล์ (ถ้ ามี) …………………………………………………………………………….............. ………………
จานวนหุ้นที่ถือ………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 2
กรุณาระบุเหตุผลสนับสนุน และข้ อมูลประกอบ ในการนาเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับความยินยอมจากบุคคลที่ข้าพเจ้ าได้ เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบฟอร์ ม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้ องทุกประการ
และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อกากับไว้ ดังนี ้

ลงชื่อ...............................................…………. ผู้ถือหุ้น
(…………………………………….…………….)
วันที่ ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……......
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบเอกสารประกอบแบบฟอร์ มดังต่อไปนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานจากบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
1.2 ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ น นิ ติ บุ ค คล จะต้ อ งแนบหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล และส าเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมทังรั
้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
1.3 ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ใน
กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นต้ องจัดส่ง 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และ 2) แบบข้ อมูลของ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถจัดส่งอย่างไม่เป็ น
ทางการที่โทรสารหมายเลข 0-2365-6095 หรื อเลขานุการบริ ษั ทที่ corp_secretary@minor.com และส่ง
ต้ นฉบับ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่ อให้ คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ของบริ ษั ท และ
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
3. ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นหลายรายรวมกั น เพื่ อ เสนอบุ ค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมการต่ อ
คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มเพื่อเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการดังนี ้
• ผู้ถือ หุ้น รายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบเสนอบุค คลเพื่ อ รับ การพิ จารณาเลื อกตัง้ เป็ น กรรมการให้
ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และสาหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป ให้ กรอกข้ อมูลเฉพาะใน
ส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานทุกรายแล้ ว และรวบรวมแบบฟอร์ มและหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม
(ถ้ ามี ) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิ จารณาตามที่ กาหนดในแบบฟอร์ ม เป็ น ชุด
เดียวกัน
• ผู้ถือหุ้นต้ องจัดให้ บุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ กรอกแบบข้ อมูลของ
บุค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ ให้ เข้ า ด ารงต าแหน่ งกรรมการให้ ค รบถ้ ว นและลงชื่ อไว้ พร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามที่กาหนดในแบบฟอร์ ม
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายราย เสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการมากกว่า 1 คน
ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกแบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และ
แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ 1 คน
5. ในกรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้นมี การเปลี่ยนคานาหน้ าชื่อ ชื่ อ หรื อนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้ องแนบหลักฐานการเปลี่ยน
ดังกล่าวและรับรองความถูกต้ อง
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โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารต้ นฉบับมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
ชัน้ 9 อาคารไวท์กรุ๊ป 2
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(เสนอบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ)
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แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
1. ข้ อมูลส่วนตัว
1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………
นามสกุล…………………………………………...
1.2 ที่อยู่ ...............……….……………………………………………………..…….…………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทางาน…… …………...…….……หมายเลขโทรศัพท์มือถือ…………..……………
อีเมล์ (ถ้ ามี) ……………………………………………………………………………..............
1.3 วันเดือนปี เกิด ………………………………………………………………………….…............................
1.4 ปั จจุบนั อายุ.............................. ปี
2. ข้ อมูลคู่สมรส
2.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………… ……..………นามสกุล…………………………………
2.2 วันเดือนปี เกิด …………………………………………………............................…………...................
2.3 ปั จจุบนั อายุ ...................................... ปี
2.4 สถานที่ทางาน
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง

3. ข้ อมูลบุตร
ชื่อ – สกุล

อายุ

สถานที่ทางาน/สถานศึกษา

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
4. ประวัติการศึกษา / การอบรม
สถาบันการศึกษา / สถาบันการอบรม
ปี ที่จบการศึกษา / การอบรม

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา / วิชาเอก / หลักสูตร
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5. ประสบการณ์การทางานจนถึงปั จจุบนั
บริษัท / ชื่อสถานที่ทางาน
ที่อยู่

ตาแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

ระยะเวลาทางาน

6. จานวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ ณ วันที่..........................................................
จานวนหลักทรัพย์ที่ถือ
หลักทรัพย์ที่ถือโดย
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
หุ้นกู้
(หุ้น)
(หุ้น)
(ระบุชื่อ)
(ระบุชื่อ)
(หน่วย)
(หน่วย)
1. ตนเอง
2. คู่สมรส
3 บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ
4. บุคคลอื่น ตาม ม. 258
(โปรดระบุ)
7. ประวัติการถูกดาเนินคดีในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่ เกี่ ย วกับ ตลาดทุน ในระยะเวลา 10 ปี ย้ อ นหลัง (ระบุปี พ.ศ. ที่ เกิ ด เหตุ ข้ อ กล่าวหา และผลการ
ดาเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล)
………….………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
……….………………………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………
8. ในกรณีที่มีสว่ นได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อมกับบริษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง (โปรด
ระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้ เสียพร้ อมจานวนเงินของผลได้ ผลเสีย)
………….………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
9. ในกรณีที่มีการถือหุ้น เป็ นกรรมการ หรื อเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อมในกิจการที่ดาเนินธุรกิจใน
ลักษณะเดี ยวกัน หรื อเป็ น คู่แข่ งกับบริ ษั ท ฯ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ท ร่ วม และบริ ษั ท ที่ เกี่ ยวข้ อง (โปรดระบุชื่อห้ าง
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หุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็ นร้ อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดาเนินการ หรื อลักษณะ
ของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้ เสียพร้ อมจานวนเงินของผลได้ ผลเสีย)
………….………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
……….………………………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………
ข้ าพเจ้ าขอรับ รองว่า ข้ อมูลใดๆ ที่ ป รากฏในแบบข้ อมูลของบุค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ ให้ เข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการข้ างต้ น และเอกสารประกอบเป็ นจริง และถูกต้ องทุกประการ

ลงชื่อ...............................................…………. ผู้ถือหุ้น
(…………………………………….…………….)
วันที่ ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……......
หมายเหตุ
เอกสารประกอบแบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. สาเนาการศึกษา / การเข้ ารับการอบรม ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
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