
แบบฟอร์มเสนอช่ือกรรมการ 
ส าหรับการประชุมผูถ้ือหุน้ (AGM) ประจ าปี 2562 

 
1.1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________ เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั มูราโมโต ้

อิเลก็ตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน _______ หุน้ 
พกัอาศยัอยูท่ี่บา้นเลขที่ _____________ ถนน _________________________________ เขต ________________________________ 
จงัหวดั ____________________________________________________ 
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน _________________________________________ โทรศพัทมื์อถือ _______________________________ 
อีเมล (ถา้มี) ___________________________________________________ 

1.2. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________ เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั มูราโมโต ้
อิเลก็ตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน _______ หุน้ 
พกัอาศยัอยูท่ี่บา้นเลขที่ _____________ ถนน _________________________________ เขต ________________________________ 
จงัหวดั ____________________________________________________ 
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน _________________________________________ โทรศพัทมื์อถือ _______________________________ 
อีเมล (ถา้มี) ___________________________________________________ 

1.3. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________ เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั มูราโมโต ้
อิเลก็ตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน _______ หุน้ 
พกัอาศยัอยูท่ี่บา้นเลขที่ _____________ ถนน _________________________________ เขต ________________________________ 
จงัหวดั ____________________________________________________ 
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน _________________________________________ โทรศพัทมื์อถือ _______________________________ 
อีเมล (ถา้มี) ___________________________________________________ 

*หากมีผูถ้ือหุน้ร่วมยืน่ขอ้เสนอน้ีมากกว่า 4 ราย ผูถ้ือหุน้ทุกคนจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นและลงนามในแบบฟอร์มน้ีโดยการ
ถ่ายเอกสารหนา้น้ีเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
2. ขา้พเจา้/เราตอ้งการเสนอช่ือผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการซ่ึงมีคุณสมบติัพร้อมตามหลกัเกณฑ์ของบริษทั มูราโมโต ้

อิเลก็ตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ผูท้ี่ไดรั้บการเสนอช่ือไดล้งนามทีด่า้นล่างไวเ้ป็นหลกัฐานถึงความยนิยอม 
ทั้งน้ีเอกสารเกี่ยวกบัประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือและเอกสารประกอบอื่นๆ  แนบมาพร้อมกนัน้ี  

ประวติัยอ่ของผูท้ี่ไดรั้บการเสนอช่ือ 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ______________________________________________________________________________ 
วนัเกิด (วว/ดด/ปปปป) _____________________________________ อาย ุ________ ปี สัญชาติ ____________________ 
ที่อยู ่
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน _________________________________  โทรศพัทมื์อถือ _____________________________ 
อีเมล (ถา้มี) ___________________________________________________ 
เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั มูราโมโต ้อิเลก็ตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน _______ หุน้ 
 



ประวติัการศึกษา 
  สถาบนั    ระดบัการศึกษา/วิชาเอก  ปี 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
ประวติัการท างาน (ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั) 
  บริษทั    ต าแหน่ง    ปี 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจ ากดัมหาชนอื่นๆ: 
  บริษทั    ต าแหน่งกรรมการ   ปี 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ขา้พเจา้/เราขอรับรองว่าขอ้มูลทั้งหมดท่ีระบุในแบบฟอร์มน้ี หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานความยนิยอม และเอกสาร
ประกอบอื่นๆนั้นถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ จึงไดล้งนามก ากบัไวด้า้นล่าง 
 
___________________________________ ลายมือช่ือผูถ้ือหุน้ 
(                                                                           ) 
วนัที่ ________________________________ 
___________________________________ ลายมือช่ือผูถ้ือหุน้ 
(                                                                           )  
วนัที่ ________________________________ 
___________________________________ ลายมือช่ือผูถ้ือหุน้ 
(                                                                           )  
วนัที่ ________________________________ 
 
หมายเหตุ: 
1. ผูถ้ือหุน้จะตอ้งยืน่หลกัฐานการถือหุน้ กล่าวคือจดหมายรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอื่นๆ จากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งยืน่ส าเนาบตัรประชาชน / บตัรขา้ราชการ / ใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต ์ / 

หนงัสือเดินทางหรือบตัรประจ าตวัชาวต่างดา้ว ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้ือหุน้คนดงักล่าว 



ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งยืน่ส าเนาใบจดทะเบียนนิติบุคคลอายไุม่เกินสามเดือน บตัรประจ าตวัประชาชน
ของกรรมการ / หนงัสือเดินทางหรือบตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว (ในกรณีชาวต่างชาติ) และมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูถ้ือหุน้คนดงักล่าว 

3. จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทางหรือบตัรประจ าตวัคนต่างดา้วของผูรั้บการเสนอช่ือพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย 

4. จะตอ้งยืน่แบบฟอร์มตน้ฉบบัและเอกสารประกอบทั้งหมดส่งใหแ้ก่บริษทัภายในวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาตามกฎเกณฑ ์และน าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

5. ในกรณีที่มีผูถ้ือหุน้หลายรายในการเสนอช่ือกรรมการแก่คณะกรรมการบริหาร ผูถ้ือหุน้ทุกรายจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม
และลงนามก ากบัไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมหลกัฐานการถือหุน้และเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ทั้งหมดส่ง
ใหแ้ก่บริษทัภายในวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 

6. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เปลี่ยนค าน าหนา้ ช่ือ หรือนามสกุล จะตอ้งยืน่หลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวพร้อมลงนามรับอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

7. บริษทัจะตดัสิทธิของผูถ้ือหุน้หากพบว่าขอ้มูลในแบบฟอร์มไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อผูถ้ือหุน้
ได ้หรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมนั้นไดรั้บการพิจารณาว่าขาดคุณสมบติั 

 
 

ส่ง 

นางสาว นรีนาถ ประเสริฐพงษ ์
(เลขานุการของบริษทั) 
 

บริษทั มูราโมโต ้อิเลก็ตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / ส านกังานใหญ่ 
886 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย 
(โทร: (02)518-1280) 
 

(แบบฟอร์มเสนอช่ือกรรมการ) 


