แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั
ส่วนที่ 1 รำยละเอียดผู้เสนอ
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
ของบริษทั แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) หรือ PAP จานวน
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
/ บ้าน / ทีท่ างาน
E-mail
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
จานวนรวมของผูถ้ อื หุน้
ราย มีจานวนหุน้ รวมกัน

เป็ นผูถ้ อื หุน้
หุ้ น
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ

หุน้

ส่วนที่ 2 รำยละเอียดผู้ได้รบั กำรเสนอ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ่ นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี
เป็ นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษทั และมีหลักฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา
และประวัติ ก ารท างาน
และเอกสารประกอบเพิ่ม เติ ม ที่ไ ด้ ล งชื่อ รับ รองความถู ก ต้ อ งไว้ แ ล้ ว ทุ ก หน้ า
จานวน
แผ่น โดยบุคคลทีข่ า้ พเจ้าเสนอชือ่
ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ จานวน บริษทั
(ให้แจ้งชือ่ บริษทั ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการในประวัตกิ ารทางาน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร นี้ หลักฐานการถือหุน้ หลักฐาน
การให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้
เป็ นสาคัญ ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
(
)
วันที่
ส่วนที่ 3 กำรยิ นยอมและรับรองของผู้ได้รบั กำรเสนอ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _______________________________________เป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชือ่ เป็ นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น
รวมทัง้ ยอมรับการปฎิบตั ติ ามการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ น
สาคัญ ดังนี้
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
(
)
วันที่

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงชื่อในแบบฟอร์ม
ฉบับนี้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งแบบฟอร์มอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 02-679-9074 หรือทาง Email
Address นักลงทุนสัมพันธ์ท่ี ir.dep@pacificpipe.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มมายังบริษทั ตามทีอ่ ยูด่ า้ นล่างนี้
นักลงทุนสัมพันธ์ (เพื่อเสนอชื่อกรรมกำรบริ ษทั )
บริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
3. ต้นฉบับของแบบฟอร์ม จะต้องส่งถึงบริษทั ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2560 นับจำกวันที่ ไปรษณี ย์
ประทับตรำวันที่ รบั ส่ง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของบริษทั และเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ถดั ไป
4. ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม
และลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.2
5. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทา
แบบฟอร์ม 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.3
6. กรณีผถู้ อื หุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
7. บริษทั จะตัดสิทธิ ์ผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้าม

