แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ ประจําปี 2563

(Form to nominate a candidate to be elected as GSC’s director for the year 2020)
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว____________________________________________________________________ เป็ นผู้ถือหุ้น
I, Mr. / Mrs. / Miss
am a shareholder of
บริษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน_____________________________________________หุ้น
Global Service Center Public Company Limited, holding of
share(s)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _________________________________________________________________________________
Contact address:
_________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ___________________________________โทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน__________________________________
Mobile phone number:
Home/Office phone number:
โทรสาร________________________________E-mail (ถ้ ามี) _____________________________________________
Fax number:
Email address (if any):
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ _____________________________________อายุ ___________ ปี
เข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรรมการของบริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้ านคุณสมบัติได้ แก่การศึกษาและประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้
แล้ วทุกหน้ า จํานวน_______________________________________แผ่น
I propose to nominate Mr./Mrs./Miss _____________________________________________Age___________ Year
as a candidate to be elected as Global Service Center Public Company Limited’s director. Such person is fully
qualified in accordance with the criteria of the Company. Together herewith, the letter of consent of the
nominated person and documents in support of consideration on qualifications, e.g., education and work
experience, as well as additional supporting documents, which have been signed for certification of the
correctness on every page, totaling of _______________________________________ page(s) are also enclosed.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่สง่ มานี ้ถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ โดยข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัท
เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวในกรณีที่มีความจําเป็ น
I hereby certify that all information and evidence attached hereto are complete and accurate. I consent that the
Company may disclose the attached information or any evidence in case the Company deems it necessary.
ลงชื่อ________________________________________________ ผู้ถือหุ้น
Signed
วันที่_________________________________
Date

Proposer

(2) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________________
I, Mr. / Mrs. / Miss

เป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารั บการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน) ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่บริ ษัทกําหนดทุกประการ ซึง่ ข้ าพเจ้ ายินยอมและรับทราบการเสนอ
ชื่อในครัง้ นี ้
hereby consent to this proposal to be nominated as the director of Global Service Center Public Company
Limited and certify that I possess all qualification as required by the Company. I accept and acknowledge this
nomination.
ลงชื่อ__________________________________ ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
Signed
วันที่___________________________________
Date

Candidate

