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ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และเพื!อเป็ นการ
ส่งเสริ มการกํ ากับดูแลกิ จการที!ดี ดังนัน- ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี บริ ษัทฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื! องที!ผ้ ูถือหุ้นเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เพื!อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม และให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื!อบุคคลเพื!อสรรหาและเลือกตังเป็
- นกรรมการล่วงหน้ า ซึ!งจะช่วยกลัน! กรอง
วาระที! จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ อย่ างแท้ จ ริ ง และคัดสรรบุคคลที! มี คุณ สมบัติเ หมาะสมมาดํ ารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที!อย่างมีประสิทธิภาพ เพื!อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย รวมทังช่
- วยให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการ ที!ดีได้
อย่างเป็ นรูปธรรม
ข้ อ 2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที!จะเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื!อกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี 2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันตํ
- !าไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 1.00 ของจํานวนหุ้นทังหมดที
!ออกและเรี ยก
ชําระแล้ วของบริ ษัทฯ

2.3 ต้ องถื อหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที! กําหนดตาม 2.2 ต่อเนื! องนับจากวัน ที! ถือหุ้นจนถึ งวัน ที!
เสนอเรื! องเพื!อบรรจุในวาระการประชุม หรื อเสนอชื!อกรรมการ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้ อ 3. การเสนอเรื องเพือบรรจุวาระการประชุม
3.1 ผู้ถื อ หุ้น ที! มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 2 ของหลัก เกณฑ์ นี - สามารถเสนอเรื! อ งเพื! อ
พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื! องเพื!อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) พร้ อมลงชื!อไว้ เป็ นหลักฐาน และแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน
2.2 และ 2.3 ได้ แ ก่ หนัง สื อรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พ ย์ หรื อหลักฐานอื! นจากตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ!มเติมที!จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
ส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที! 31 ธันวาคม เพื!อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพี ยงพอในการพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุมได้ ตามที!อยูด่ งั นี เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
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ในกรณี ที!ผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันและมี คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอวาระการ
ประชุม ต่อคณะกรรมการ ให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายลงลายมื อชื! อพร้ อมทัง- แสดงหลักฐานการถื อหุ้นทุกราย
ซึ!งรวมกันไม่น้อยกว่าข้ อ 2.2 ในการนี ใ- ห้ กรอกชื! อซึ!งผู้ถือหุ้นร่ วมกันทุกรายมอบหมายให้ เป็ นผู้รับการ
ติดต่อแทน 1 ชื!อ และให้ ถือว่า การที!บริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
ที!ลงลายมือชื!อ
ในกรณี ที!ผ้ ูถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอวาระ
การประชุ ม มากกว่ า 1 วาระ ผู้ ถื อ หุ้ นต้ อ งจั ด ทํ า แบบเสนอวาระการประชุ ม 1 แบบ ต่ อ 1 วาระ
พร้ อมลงชื!อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน
3.2 เพื! อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที!จะไม่
บรรจุเรื! องดังต่อไปนี -เป็ นวาระการประชุม
(1) เรื! องที! ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบัง คับ กฎและระเบี ยบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ หรื อหน่วยงานที! กํากับดูแ ลบริ ษัทฯ หรื อหน่วยงานที! เกี! ยวข้ อง หรื อไม่เ ป็ นไปตาม ข้ อบัง คับ
มติที!ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อการกํากับดูแลกิจการที!ดีของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ นการเสนอแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ
หรื อทบทวนมติที!ประชุมผู้ถือหุ้น
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(2) เรื! องซึง! กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที!ประชุมผู้ถือหุ้นและบริ ษัทฯ
ได้ ดําเนินการกําหนดเป็ นวาระการประชุมแล้ ว
(3) เรื! องที!มิใช่อํานาจหน้ าที!ของที!ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นตามกฎหมาย
(4) เรื! องที!อยูน่ อกเหนือขอบวัตถุประสงค์หรื ออํานาจหน้ าที! ที!บริ ษัทฯ จะดําเนินการได้
(5) เรื! องที!ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้นเพื!อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที!ผ่านมา
และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที! น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํ านวนหุ้นที! มีสิทธิ ออกเสียงทัง- หมด โดยที!
ข้ อเท็จจริ งในเรื! องนันยั
- งไม่ได้ เปลี!ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(6) เรื! องที!ให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที!ไม่ตรงตาม
ความเป็ นจริ ง มีข้อเสนอที!คลุมเครื อและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้ แก้ ไขได้ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายใน
ระยะเวลาที!กําหนด
(7) เรื! องที! เ ป็ นงานประจํ า (Routine) หรื อเป็ นอํ านาจการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ
เว้ นแต่เป็ นกรณีที!ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(8) เรื! องที!ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
3.3 ที!ประชุมกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณากลั!นกรองเรื! องที!ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
ก่อน นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยเรื! องที!ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมในคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ต่อไป
ข้ อ 4. การเสนอชือกรรมการ
4.1 ผู้ถือหุ้นที!มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ของหลักเกณฑ์นี - สามารถเสนอชื!อบุคคลเพื!อ
เข้ ารับการเลือกตังเป็
- นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื!อบุคคลเพื!อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) และขอให้
ผู้ที!ได้ รับการเสนอชื!อลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้ อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.2
และ 2.3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื!นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที!ได้ รับการเสนอชื!อ
เอกสารประกอบการพิจารณาด้ าน
คุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัตกิ ารทํางานของบุคคลที!ได้ รับการเสนอชื!อ และเอกสารประกอบ
เพิ!มเติมที!จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) และส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที! 31
ธันวาคม ตามที!อยู่ดงั นี เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
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ในกรณีที!ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอบุคคลเพื!อเป็ น
กรรมการต่อคณะกรรมการ ให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายลงลายมื อชื! อพร้ อมทัง- แสดงหลักฐานการถื อหุ้นทุกราย
ซึ!งรวมกันไม่น้อยกว่าข้ อ 2.2 ในการนี ใ- ห้ กรอกชื! อซึ!งผู้ถือหุ้นร่ วมกันทุกรายมอบหมายให้ เป็ นผู้รับการ
ติดต่อแทน 1 ชื!อ และให้ ถือว่า การที!บริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
ที!ลงลายมือชื!อ
ในกรณี ที!ผ้ ูถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอบุคคล
เพื! อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํ าแบบเสนอชื! อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน
พร้ อมลงชื! อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน และแนบหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที! ได้ รับการ
เสนอชื!อในแบบเสนอชื!อกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและ
ประวัติการทํ างานของบุคคลที! ได้ รับการเสนอชื! อ และเอกสารประกอบเพิ!มเติมที! จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ของบุคคลที!ได้ รับการเสนอชื!อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย
4.2 บุคคลที!ได้ รับเสนอชื!อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี (1) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที!ดีของบริ ษัทฯ
(2) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เกี! ยวกับด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมาย
หรื อการบริ หารธุรกิจ
(3) ต้ องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริ ษัทฯ
(3.1) ประกอบกิ จ การ หรื อ เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ว น
ไม่จํ ากัดความรั บผิดในห้ างหุ้นส่วนจํ ากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื! น
ที!ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
(3.2) ไม่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา รับสัมปทาน หรื อมีส่วนได้ เสียในทํานองเดียวกันกับบริ ษัทฯ
หรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื!น ที!ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
(3.3) หรื อกรณีอื!นๆ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และ/หรื อที!กฎหมาย
บัญญัตไิ ว้
(4) มีเวลาให้ กบั บริ ษัทฯ ทังในเวลาและนอกเวลาการประชุ
ม รวมทังการปฏิ
บตั ิงานอื!นๆ
ตามที!คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
4.3 บริ ษั ท ฯ โดยคณะกรรมการอิ ส ระ จะพิ จ ารณารายชื! อ บุ ค คลที! มี ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอ พร้ อม
เอกสารหลักฐานที!เกี!ยวข้ อง ที!ครบถ้ วน ถูกต้ องและมีข้อมูลเพียงพอ ตามกระบวนการของบริ ษัทฯ เพื!อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
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(แบบ ก.)
แบบเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขที! ...................... ถนน
.................................................................... ตําบล/แขวง .....................................................
อํ าเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที!ทํางาน ..................................
E-mail (ถ้ ามี) .....................................................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี .............
เรื! อง ............................................................................................................................................
(3) โดยมีข้อเสนอเพื!อพิจารณา........................................................................................
...................................................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบที!จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ซึง! มีเอกสารประกอบเพิ!มเติมที!ได้ ลงชื!อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน ............. แผ่น
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................
เป็ นผู้ได้ รับมอบหมายจากข้ าพเจ้ า ในการติดต่อกับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 3.1 วรรค 2
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่า ข้ อความในแบบเสนอเรื! องเพื! อ บรรจุเ ป็ นวาระการประชุม ใหญ่ ส ามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี นี - หลักฐานการถื อหุ้น และเอกสารประกอบเพิ!มเติม ถูกต้ องทุกประการ และเพื!อเป็ น
หลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื!อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ......................................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที! .................................................
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื!น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที!ได้ ลงชื!อใน
แบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี - พร้ อมทังรั- บรองสําเนาถูกต้ อง
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2. แบบเสนอวาระการประชุมจะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที! 31 ธันวาคม เพื!อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเสนอที!ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
3. ในกรณีที!ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบเสนอวาระ
การประชุม และลงชื!อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทัง- ให้ กรอกชื!อซึ!งผู้ถือหุ้นร่ วมกันทุกราย มอบหมายให้ เป็ นผู้รับการ
ติดต่อแทน 1 ชื! อ และให้ ถือว่า การที!บริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมาย เป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที!ลง
ลายมือชื!อ แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 3.1 วรรค 2
4. ในกรณีที!ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา
แบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 3
5. กรณีผ้ ูถือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื!อ ชื!อ ชื!อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐาน การเปลี!ยนแปลง
ดังกล่าว พร้ อมทังรั- บรองสําเนาถูกต้ อง
6. บริ ษัทฯ จะตัดสิทธิ ผ้ ูถือหุ้นที!ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้ วน
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(แบบ ข.)
แบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขที! ...................... ถนน
.................................................................... ตําบล/แขวง .....................................................
อํ าเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที!ทํางาน ..................................
E-mail (ถ้ ามี) .....................................................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื!อ นาย/นาง/นางสาว ..................................................
อายุ .......... ปี เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึ!งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์
ข้ อ 4.2 และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที! ได้ รับการเสนอชื! อ พร้ อมเอกสารประกอบการ
พิจ ารณาด้ านคุณ สมบัติ ได้ แ ก่ การศึกษาและประวัติการทํ างาน และเอกสารประกอบเพิ! ม เติม ที! ไ ด้
ลงชื!อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน ......... แผ่น
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................
เป็ นผู้ได้ รับมอบหมายจากข้ าพเจ้ า ในการติดต่อกับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4.1 วรรค 2
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่า ข้ อความในแบบเสนอบุคคลเพื! อเป็ นกรรมการ นี - หลักฐานการถื อหุ้น
หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบทังหมด
ถูกต้ องทุกประการ และเพื!อเป็ นหลักฐาน
ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื!อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ......................................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที! .................................................
(4) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บุคคลที!ได้ รับ
การเสนอชื!อเป็ นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4.2 รวมทังยอมรั
บการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที!ดีของบริ ษัทฯ และเพื!อเป็ น
หลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื!อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ...................................................... บุคคลที!ได้ รับการเสนอชื!อ
(.....................................................)
วันที! ...............................................
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื!นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที!ได้ ลง
ชื!อในแบบเสนอชื!อกรรมการฉบับนี - พร้ อมทังรั- บรองสําเนาถูกต้ อง
2. แบบเสนอชื!อกรรมการจะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที! 31 ธันวาคม เพื!อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเสนอที!ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
3. ในกรณีที!ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื!อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย ต้ องกรอกแบบ
เสนอชื!อกรรมการ และลงชื!อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทัง- ให้ กรอกชื!อซึ!งผู้ถือหุ้นร่ วมกันทุกรายมอบหมายให้ เป็ นผู้รับ
การติดต่อแทน 1 ชื!อ และให้ ถือว่า การที!บริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับ
มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที!ลง
ลายมือชื!อ แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4.1 วรรค 2
4. ในกรณีที!ผ้ ูถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอชื!อบุคคลเพื!อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้น
ต้ องจัดทําแบบเสนอชื!อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4.1 วรรค 3
5. กรณีผ้ ูถือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื!อ ชื!อ ชื!อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐาน การเปลี!ยนแปลง
ดังกล่าว พร้ อมทังรั- บรองสําเนาถูกต้ อง
6. บริ ษัทฯ จะตัดสิทธิ ผ้ ูถือหุ้นที!ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้ วน
7. บุคคลที!ได้ รับเสนอชื!อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี 7.1 มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที!ดีของบริ ษัทฯ ฯลฯ ที!เกี!ยวข้ อง
7.2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี!ยวกับด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการ
บริ หารธุรกิจ
7.4 ต้ องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริ ษัทฯ
(1) ประกอบกิจการ หรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่วน ไม่จํากัด
ความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื!น
ที!ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
(2) ไม่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา รับสัมปทาน หรื อมีสว่ นได้ เสียในทํานองเดียวกันกับบริ ษัทฯ หรื อเป็ น
หุ้น ส่ว นในห้ า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรื อ เป็ นหุ้น ส่ว นไม่ จํ า กัด ความรั บ ผิ ด ในห้ า งหุ้น ส่ว นจํ า กัด หรื อ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื!นที!ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะดังกล่าว ข้ างต้ น
(3) หรื อกรณีอื!นๆ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และ/หรื อ ที!กฎหมายบัญญัติ
ไว้
7.5 มีเวลาให้ กบั บริ ษัทฯ ทังในเวลาและนอกเวลาการประชุ
ม รวมทังการปฏิ
บตั ิงานอื!นๆ ตามที!
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
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