แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว (กรณีเป็ นนิติบคุ คลกรุณาระบุชื่อสกุลผู้ติดต่อ)
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่
จานวนหุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่
หมูท่ ี่ ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์เคลือ่ นที่
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน
โทรสาร
e-mail (ถ้ ามี)

หุ้น

(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ/กรรมการอิสระ บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน
แผ่น
(3) ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ข. นี ้ พร้ อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบเพิ่ มเติม
ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ถือหุ้น
)
๗

(4) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว
บุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ เข้ า รั บ การ
พิจารณาเลือกเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตาม (2) ข้ างต้ น ยินยอมให้
เ ป็ น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเสนอชื่อของข้ าพเจ้ าเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัท และขอรับรองว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด รวมทังขอรั
้ บรองว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นาส่งมานี ้ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุก
ประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ
(
วันที่

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
)
๗

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการแสดงตน
2.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชา วต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี ้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-735-2719 หรื อทาง e-mail : ir@mvisioncorp.com ก่อนส่งต้ นฉบับแบบ ข. ให้ บริ ษัท ภายในวันที่
31 มกราคม 2562
4. ต้ นฉบับแบบ ข. จะต้ องส่งถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
5. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
6. บริ ษัทจะตัดสิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้

