แบบฟอร์ ม 2
(Form 2)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการ บริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561
(Form to nominate Sakol Energy Public Company Limited’ director for the year 2018)
ข้ าพเจ้ า (ผู้เสนอ)..................................................................................................................................................
Name (Proposer)
ที่อยู.่ ........................................................................................................................................................................
Address
โทรศัพท์........................................... โทรสาร............................................ E-mail..............................................
Telephone
Facsimile
จานวนหุ้น SKE ทีถ่ ือ................................. หุ้น
Holding SKE of
share(s)
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ จะเสนอชื่ อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................
เข้ า รับ การพิจ ารณาคัด เลือ กเป็ น กรรมการบริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) (“SKE”) ในปี 2561 โดยบุค คล
ดังกล่าวให้ ความยินยอมและรับ รองว่าข้ อความที่แจ้ งไว้ ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้ รับ การเสนอชื่ อเพื่อเข้ ารับการ
คัด เลือ กเป็ น กรรม การประจาปี 2561” (แบบฟอร์ ม 3) และเอกสารประกอบการพิจ ารณา มีวามถูก ต้ อ ง เป็ น จริ ง ทุก
ประการ
(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)..................................................................as a candidate to be
elected as SKE’ director for the year 2018. 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 2018” (Form 3)
and other supporting document is true and correct.
พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลของข้ าพเจ้ าข้ างต้ น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่างๆ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง และเป็ นจริ งทุกประการ โดยข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้ ในกรณีทมี่ ีความจาเป็ 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...................................................
Signed
วันที.่ ......................................................
Date

ผู้เสนอ
Proposer
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แบบฟอร์ ม 3
(Form 3)

ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการประจาปี 2561
(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2018)
ข้ าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................
Name (Mr. / Mrs. / Miss)
ทีอ่ ยู.่ .........................................................................................................................
Address
สัญชาติ..................................... วัน / เดือน / ปี เกิด.................................
Nationality
Date of birth
โทรศัพท์........................................... โทรสาร.........................................
Telephone
Facsimile
คุณวุฒทิ างการศึกษา (Education)
ปี ทสี่ าเร็ จ
ระดับการศึกษา
(Year of graduation)

(Education Level)

2” X 2”
รูปถ่าย (ไม่เกิน 3
เดือน)
Photograph (taken
within
3 months)

อายุ....................................... ปี
Age
year(s)
E-mail.................................................

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

(Educational Institution)

(Major/Specialization)

ประวัตกิ ารทางานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)
ตังแต่
้ ปี
ถึงปี
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
(From year)
(To year)
(Company / Type of business)

ตาแหน่ง
(Position)

การผ่ านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
(โปรดแนบสำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรฝึ กอบรม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
(Training for director course of Thai Institute of directors (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates))
ปี
หลักสูตร
(Year)
(Course)
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ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)
ลาดับที่

รายละเอียด

(No.)

(Details)

จานวนหุ้น SKE ที่ถือ.................................
Holding SKE of

หุ้น
share(s)

การมีส่วนได้ เสียทัง้ ทางตรง และ/หรื อทางอ้ อมในฐานะที่เป็ นคู่สัญญากับ SKE (โปรดระบุลกั ษณะของกิ จกรรมและลักษณะส่วนได้เสี ย
พร้อมระบุมูลค่ำของรำยกำร)
(Please specify any direct and/or indirect interests in SKE as counterparty (Please specify nature of transaction, and characteristic of such interests, and transaction value)

..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
การถือหุ้นหรือร่ วมเป็ นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับ SKE (โปรดระบุชื่อบริ ษัท จำนวนหุน้ ทีถ่ ือ ร้อยละของจำนวนหุน้ ทีม่ ี สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมด)
(Please specify any shareholding or directorship of any related company of SKE (Please specify company’s names, number of shares held and percentage of total number of the voting rights))

.................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
การถือหุ้น หรือเข้ าร่ วมเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วน หรือเป็ นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันกับกิ จการของ
SKE (โปรดระบุชื่อห้ำงหุน้ ส่วน / บริ ษัท จำนวนหุน้ ทีถ่ ือ คิ ดเป็ นร้อยละของจำนวนหุน้ ทีม่ ี สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมด และประเภทธุรกิ จของห้ำงหุน้ ส่วน / บริ ษัท ดังกล่ำว)
(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of business as SKE and is in competition with the
business of SKE (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 ค วามยินยอมในการถูกเสนอชื่ อเพื่อรั บการพิจ ารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษั ท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
ประจาปี 2561 และขอรั บ รองว่า ข้ อ มูล ของข้ า พเจ้ า ข้ า งต้ น นี ถ้ ูก ต้ อ งครบถ้ ว น และเป็ น ความจริ ง ทุก ประการ และขอรั บ รองว่า ข้ า พเจ้ า
เป็ นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้ อ งห้ า มตามที่กฎหมายกาหนด
(I hereby consent to this proposal to be nominated as SKE’ director for the year 2018, 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...................................................... ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
Signed
Candidate
วันที่..........................................................
Date
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)
สาหรับแบบฟอร์ ม 2 (For Form 2)
1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s identification)
ประเภทผู้ถอื หุ้น (Type of shareholders)
สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างชาติ) ทีล่ งนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
บุคคลธรรมดา
สาเนาใบหุ้นทีล่ งนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือ
(Individual)
รับรองจากนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลทีล่ งนามโดยกรรมการผู้มี
อานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี) และ
สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการ ผู้มีอานาจลงนาม
นิตบิ ุคคล
ดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(Juristic
person)
สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้
มีอานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ
หนังสือรับรองจากนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ :
(Note)

A signed copy of identification card/
passport (in case of foreigner) must be
enclosed
A signed copy of share certificate or a
copy of certificate of share held issued by
securities companies or Thailand
Securities Depository Co.,Ltd.
A copy of the company’s affidavit signed
by authorized director and affix with the
company ’s seal, and a copy of
identification card/passport (in case of
foreigner) of authorized directors must be
enclosed
A copy of share certificate signed by
authorized director and affix with the
company’s seal, or a copy of certificate
of share held issued by securities
companies or Thailand Securities
Depository Co.,Ltd.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่ อ ชื่อ หรื อนามสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องมาด้ วย
(If the shareholder(s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes
must be enclosed.)

2. ข้ อกาหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)
ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ In case a group of shareholders proposes
candidate, each shareholder must
พิ
จารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนกรอก aseparately
กรณีที่ 1
fill in and sign this form as
แบบฟอร์ มนี ้คนละ 1 ใบ พร้ อมลงนาม และรวบรวมเป็ น evidence. Then the forms should be
(Case 1)
gathered into one set before submitting to
ชุดเดียวกันนาส่งบริษัท
the Company
In case the shareholder(s) wishes to
กรณีที่ 2
ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรื อหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อ
propose more than one candidate,
บุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดทาแบบฟอร์ ม 1 Form must be filled separately for
(Case 2)
each particular person.
ชุดต่อ 1 ราย
3. บริ ษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้ อมูล และ / หรื อเอกสารประกอบไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง หรื อ
บริ ษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทังกรณี
้
ที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วน
ตามที่กาหนด
(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or
candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)

สาหรับแบบฟอร์ ม 3 (For Form 3)
1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed)

2. ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ หรื อนามสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลัก ฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องมาด้ วย
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be
enclosed)
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