แบบฟอร์ ม 2
(Form 2)
แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส (“ABM”) ประจําปี 2562
(Form to nominate ABM’ director for the year 2019)

ข้ าพเจ้ า .........................................................................................................................................................................
Name

ทีอยู.่ ..............................................................................................................................................................................
Address

โทรศัพท์.................................................โทรสาร.....................................................E-mail............................................
Telephone

Facsimile

จํานวนหุ้น ABM ทีถือ............................................................... หุ้น
Holding ABM of

share(s)

ข้ าพเจ้ ามีความประสงคจ์ะเสนอชือ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................
เข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ในปี 2562 โดยบุคคลดังกล่าวให้ ความ
ยินยอม และ รับรองว่า ข้ อความทีแจ้ งไว้ ใน “แบบประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ เพือเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ประจําปี 2562” (แบบฟอร์ ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้ อง เป็ นจริ งทุกประการ
(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)…………………………………………………………………………..……………………….
as a candidate to be elected as ABM’ director for the year 2019. Such person has made his/her consent and
certified that information provided in “the resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year
2019” (Form 3) and other supporting document is true and correct.

พร้ อมกันนีข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่า ข้ อ มูลของข้ า พเจ้ าข้ างต้ น หลักฐานแสดงการถื อหุ้น และเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่างๆ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง และเป็ นจริ งทุกประการ โดยข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้ ในกรณีทีมีความจําเป็ น
(I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and
supporting documents is true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or
evidence if the Company deems it necessary.)

ลงนาม.........................................................ผู้เสนอ
Signed

Proposer

วันที..............................................................
Date

แบบฟอร์ ม 3
(Form 3)

ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเพือรับคัดเลือกเป็ นกรรมการ ประจําปี

2562

(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2019)

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................
Name (Mr./Mrs./Miss)

รู ปถ่าย 2x2”
(ไม่เกิน 3 เดือน)
Photograph

ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................

(taken within 3 months)

Address

สัญชาติ.........................................วัน / เดือน / ปี เกิด..........................................................อายุ....................................ปี
Nationality

Date of birth

Age

year(s)

โทรศัพท์.................................................โทรสาร.....................................................E-mail.............................................
Telephone

Facsimile

คุณวุฒิทางการศึกษา (Education)
ปี ทีสําเร็ จ

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

(Year of graduation)

(Education Level)

(Education Institution)

(Major/Specialization)

ประวัติการทํางานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)
ตังแต่ปี

ถึงปี

บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่ง

(From year)

(To year)

(Company/ Type of business)

(Position)

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการทีจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(โปรดแนบสําเนาหลักฐานการฝึ กอบรม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
(Training for director course of Thai Institute of directors (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates))
ปี (Year)

หลักสูตร (Course)

ความสามารถ / ความเชียวชาญ (Competency / Expertise)
ลําดับที (No.)

รายละเอียด (Details)

จํานวนหุ้น ABM ทีถือ............................................... หุ้น
Holding ABM of

share(s)

การมีสว่ นได้ เสียทังทางตรง และ/หรื อทางอ้ อมในฐานะทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับ ABM (โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะ
ส่วนได้ เสีย พร้ อมระบุมลู ค่าของรายการ) (Please specify any direct and/or indirect interests in ABM as counterparty
(Please specify nature of transaction, and characteristic of such interests, and transaction value))

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
การถือหุ้น หรื อร่วมเป็ นกรรมการในบริ ษัททีเกียวข้ องกับ ABM (โปรดระบุชือบริ ษัทจํานวนหุ้นทีถือร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมี
สิทธิออกเสียงทังหมด) (Please specify any shareholding or directorship of any related company of ABM (Please
specify company’s names, number of shares held, and percentage of total number of the voting rights))

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

การถือหุ้น หรื อเข้ าร่วมเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัททีประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและ เป็ น
การแข่งขันกับกิจการของ ABM (โปรดระบุชือห้ างหุ้นส่วน / บริ ษัท จํานวนหุ้นทีถือ คิดเป็ นร้ อยละของจํานวนหุ้น ทีมีสิทธิออก
เสียงทังหมด และประเภทธุรกิจของห้ างหุ้นส่วน / บริ ษัท ดังกล่าว)
(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of
business as ABM and is in competition with the business of ABM (Please specify partnership’s name, company’s
name, number of shares held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business))

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าให้ ความยินยอมในการถูกเสนอชือเพือรั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของ บริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด
(มหาชน) ประจําปี 2562 และขอรับรองว่าข้ อมูลของข้ าพเจ้ าข้ างต้ นนีถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ และขอ
รับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีกฎหมายกําหนด
(I hereby consent to this proposal to be nominated as ABM’ director for the year 2019, and declare that all the
information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify that my
qualification meet all the Company’s criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)

ลงนาม...................................................... ผู้ทีได้ รับการเสนอชือ
Signed

วันที..........................................................
Date

Candidate

