แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………….…..............……….เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่....................................รวมจํานวน...................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที่………...….ถนน…………….....…..………ตําบล/แขวง…........…..….…….อําเภอ/เขต…..........….……….
จังหวัด………….....…....…..…….รหัสไปรษณีย์…….……….หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……….....................................…
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน……………………….E-mail Address……….......................………..........…………....
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................................อายุ.........ปี
เพื่ อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าว มี คุณ สมบัติครบถ้ วนและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า รวมจํานวนทั้งสิ ้น….....…แผ่น
โดยได้ แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ าจํานวน…….……แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท หลักฐานการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมทั้งหมดถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้

ลงชื่อ…………………......................……..………..ผู้ถือหุ้น
(…....…….....…………....…...........………)
วันที่..……...เดือน…........………พ.ศ..……....
(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………….…..............……….บุคคลที่ ได้ รับ
การเสนอชื่ อ เพื่ อ ดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการบริ ษั ท ตาม (2) ยิ น ยอมและรั บ รองว่ามี คุณ สมบัติค รบถ้ วนและไม่ มี ลัก ษณะ
ต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ของบริ ษัทฯ รวมทั้งยอมรั บการปฏิ บัติตามการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัทฯ และเพื่ อเป็ น
หลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้

ลงชื่อ…………………......................……..…บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(…....…….....…………....…...........………)
วันที่..……...เดือน…........………พ.ศ..……....
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หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นควรศึกษา “ข้ อปฏิบตั ิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท”
ตาม http://grammy-th.listedcompany.com/criteria.html?menu=cg และต้ องแนบเอกสารประกอบ ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้นซึง่ มีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี ้
กรณีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
 เป็ นบุคคลธรรมดา ให้ แนบหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างชาติ) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
 เป็ นนิตบิ คุ คล ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง
(หากเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงชื่อใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทให้ ครบถ้ วนทุกข้ อและลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไปกรอกข้ อมูลเฉพาะ (1) ของแบบให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ น หลั ก ฐานทุ ก
ราย แล้ วรวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทนําส่งบริ ษัทฯ
2. เอกสารการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
3. ข้ อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ ามี)
4. นําส่งบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็ นสําคัญ

กรุณาส่ง

สํานักเลขานุการองค์กร
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50
ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
(เสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท)

5. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสิทธิผ้ ูถือหุ้นที่นําส่งข้ อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง หรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่บริ ษัทฯกําหนดข้ างต้ น รวมถึงกรณีที่บริ ษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อยืนยันข้ อมูลได้
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