แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ
สําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ (AGM) ประจําปี 2565
1.1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน _______ หุ้น
พักอาศัยอยูท่ ี่บา้ นเลขที่ _____________ ถนน _________________________________ เขต ________________________________
จังหวัด ____________________________________________________
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทาํ งาน _________________________________________ โทรศัพท์มือถือ _______________________________
อีเมล (ถ้ามี) ___________________________________________________
1.2. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน _______ หุ ้น
พักอาศัยอยูท่ ี่บา้ นเลขที่ _____________ ถนน _________________________________ เขต ________________________________
จังหวัด ____________________________________________________
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทาํ งาน _________________________________________ โทรศัพท์มือถือ _______________________________
อีเมล (ถ้ามี) ___________________________________________________
1.3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน _______ หุ ้น
พักอาศัยอยูท่ ี่บา้ นเลขที่ _____________ ถนน _________________________________ เขต ________________________________
จังหวัด ____________________________________________________
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทาํ งาน _________________________________________ โทรศัพท์มือถือ _______________________________
อีเมล (ถ้ามี) ___________________________________________________
*หากมีผถู ้ ือหุ น
้ ร่ วมยืน่ ข้อเสนอนี้มากกว่า 4 ราย ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะต้องให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและลงนามในแบบฟอร์มนี้โดยการ
ถ่ายเอกสารหน้านี้เพิ่มเติมตามความจําเป็ น
2. ข้าพเจ้า/เราต้องการเสนอชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั มูราโมโต้
3. อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อได้ลงนามที่ดา้ นล่างไว้เป็ นหลักฐานถึงความยินยอม
ทั้งนี้เอกสารเกี่ยวกับประวัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบอื่นๆ แนบมาพร้อมกันนี้
ประวัติยอ่ ของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ______________________________________________________________________________
วันเกิด (วว/ดด/ปปปป) _____________________________________ อายุ ________ ปี สัญชาติ ____________________
ที่อยู่
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทาํ งาน _________________________________ โทรศัพท์มือถือ _____________________________
อีเมล (ถ้ามี) ___________________________________________________
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน _______ หุน้

ประวัติการศึกษา
สถาบัน
ระดับการศึกษา/วิชาเอก
ปี
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ประวัติการทํางาน (ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั )
บริ ษทั
ตําแหน่ง
ปี
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัดมหาชนอื่นๆ:
บริ ษทั
ตําแหน่งกรรมการ
ปี
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้า/เราขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานความยินยอม และเอกสาร
ประกอบอื่นๆนั้นถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ จึงได้ลงนามกํากับไว้ดา้ นล่าง
___________________________________ ลายมือชื่อผูถ้ ือหุน้
(
)
วันที่ ________________________________
___________________________________ ลายมือชื่อผูถ้ ือหุน้
(
)
วันที่ ________________________________
___________________________________ ลายมือชื่อผูถ้ ือหุน้
(
)
วันที่ ________________________________
หมายเหตุ:
1. ผูถ้ ือหุ้นจะต้องยื่นหลักฐานการถือหุ้น กล่าวคือจดหมายรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่นๆ จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นบุ คคลธรรมดา จะต้องยื่นสําเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / ใบอนุ ญ าตขับ ขี่รถยนต์ /
หนังสื อเดินทางหรื อบัตรประจําตัวชาวต่างด้าว ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุน้ คนดังกล่าว

3.
4.
5.

6.
7.

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้องยืน่ สําเนาใบจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกินสามเดือน บัตรประจําตัวประชาชน
ของกรรมการ / หนังสื อเดินทางหรื อบัตรประจําตัวคนต่างด้าว (ในกรณี ชาวต่างชาติ) และมีการรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูถ้ ือหุน้ คนดังกล่าว
จะต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน / หนังสื อเดินทางหรื อบัตรประจําตัวคนต่างด้าวของผูร้ ับการเสนอชื่อพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องมาด้วย
จะต้องยื่น แบบฟอร์ ม ต้น ฉบับ และเอกสารประกอบทั้งหมดส่ งให้แก่ บ ริ ษ ทั ภายในวัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 เพื่ อให้
คณะกรรมการบริ หารพิจารณาตามกฎเกณฑ์ และนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ้นหลายรายในการเสนอชื่อกรรมการแก่คณะกรรมการบริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
และลงนามกํากับไว้เป็ นหลักฐาน และรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมดส่ ง
ให้แก่บริ ษทั ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเปลี่ยนคํานําหน้า ชื่อ หรื อนามสกุล จะต้องยื่นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับอง
สําเนาถูกต้อง
บริ ษทั จะตัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นหากพบว่าข้อมูลในแบบฟอร์มไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือหุ้น
ได้ หรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมนั้นได้รับการพิจารณาว่าขาดคุณสมบัติ

ส่ง
นางสาว จิระพัชร์ จันทร์งาม
(เลขานุการของบริ ษทั )
บริ ษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / สํานักงานใหญ่
886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ 10230 ประเทศไทย
(โทร:
(02)518-1280)
(แบบฟอร์ มเสนอชื่อกรรมการ)

