แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท
เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน) จํานวน .......................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที่............................ถนน.................................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...............................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...........................................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน..........................................
e-Mail (ถ้ ามี).............................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...........................................................
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะ
อายุ...................ปี เป็ นกรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีคณ
ต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ ความ ยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษาและการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้
้ ้น ............ แผ่น
รับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวนทังสิ
ข้ าพเจ้ าขอรับรอง ข้ อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการนี ้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้
ความยินยอม และเอกสารประกอบการพิจารณาทังหมด
้
ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลง
ชื่อไว้ เป็ นสําคัญดังนี ้
................................................................ ผู้ถือหุ้น
( ............................................................... )
วันที่..........เดือน......................... พ.ศ..............
(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว............................................................................. บุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์
้
บการปฏิบตั ติ ามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลง
ของบริ ษัท รวมทังยอมรั
ชื่อไว้ เป็ นสําคัญดังนี ้
................................................................ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
( ............................................................... )
วันที่..........เดือน......................... พ.ศ..............

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่
1.1 หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จํากัด
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง(หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
1.3 กรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้น เป็ นนิ ติ บุ ค คลจะต้ อ งแยกสํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลและสํ า เนาบัต รประจํ า ตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง(หากเป็ นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการฉบับนี ้ พร้ อมทั ้งรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอมของ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ และ
เอกสารเพิม่ เติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 02-260-1182 หรื อทาง
E-mail Address ของบริ ษัท ที่ contact@stpi.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเป็ นกรรมการ
3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท
เรื่ อง การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ข้ อ 5.1.2
4. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ 1 ชุดต่อ การเสนอชื่อกรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท
เรื่ อง การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ข้ อ 5.1.3
5. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไข คํานําหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน
6. บริ ษัทจะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบ หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคณ
หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม หลักเกณฑ์ของ ของบริ ษัท
เรื่ อง การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ข้ อ 5.2
7. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การให้ สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2561
8. ต้ นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ และเอกสาร
เพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา จะต้ องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยจัดส่ง
มาที่

เลขานุการบริษัท, บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 3 , ซิโน-ไทย ทาวเวอร์
เลขที่ 32 / 24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพ 10110
(เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ)

