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ข้อ 1.   วัตถุประสงค์ 
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ค านึงถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้น และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดงันัน้ ก่อนการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี บริษัทฯ จึงเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุ และให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยกลัน่กรอง
วาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท  
และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการ ท่ีดีได้
อยา่งเป็นรูปธรรม    
 

ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการ ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
2.2 มีสดัส่วนการถือหุ้นขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษัทฯ และจะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วนดงักล่าวตอ่เน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ หรือ เสนอช่ือกรรมการ 
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2.3 ต้องถือหุ้นตามสดัส่วนท่ีก าหนดในข้อ 2.2 ในวนั Record Date เพ่ือก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น
ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนัน้ และหากบริษัทฯตรวจสอบแล้วไม่พบช่ือผู้ ถือ
หุ้นดงักล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาวาระการประชมุท่ีเสนอ หรือ ไม่น ารายช่ือ
บคุคลท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ ให้ท่ีประชุมพิจารณาแม้ว่า
จะได้มีการระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุแล้วก็ตาม 

 
ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวาระการประชุม 
  

3.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2  ของหลักเกณฑ์นี ้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือ
พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุมใหญ่สามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 
2.2 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชมุได้ ตามท่ีอยูด่งันี ้
  

เลขานุการบริษัท 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการ

ประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทัง้แสดงหลักฐานการถือหุ้ นทุกราย         
ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าข้อ 2.2 ในการนีใ้ห้กรอกช่ือซึ่งผู้ ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการ     
ตดิตอ่แทน 1 ช่ือ และให้ถือวา่ การท่ีบริษัทฯ ตดิตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย
ท่ีลงลายมือช่ือ 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระ
การประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดท าแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ         
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

 

3.2 เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
บรรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 
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(1) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน     
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  หรือไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับ        
มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น หรือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

(2) เร่ืองซึง่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุแล้ว 

(3) เร่ืองท่ีมิใชอ่ านาจหน้าท่ีของท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย 
(4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบวตัถปุระสงค์หรืออ านาจหน้าท่ี ท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
(5) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 

และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ี     
ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(6) เร่ืองท่ีให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความท่ีไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง มีข้อเสนอท่ีคลุมเครือและไม่สามารถติดตอ่ผู้ เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทนัภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

(7) เร่ืองท่ีเป็นงานประจ า (Routine) หรือเป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ     
เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(8) เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ  
 

3.3 ท่ีประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ
ก่อน    น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
บรรจเุป็นวาระการประชมุในค าบอกกลา่วเรียกประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ตอ่ไป 
 

ข้อ 4. การเสนอช่ือกรรมการ 
 

4.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลกัเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อ  
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และขอให้ 
ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 2.2 
ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หลกัฐาน
การให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เอกสารประกอบการพิจารณาด้าน          คณุสมบตัิ 
ได้แก่ การศกึษาและประวตัิการท างานของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีจะ
เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ตามท่ีอยูด่งันี ้
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เลขานุการบริษัท 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

 
 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบคุคลเพ่ือเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทัง้แสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย      
ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าข้อ 2.2 ในการนีใ้ห้กรอกช่ือซึ่งผู้ ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการ       
ตดิตอ่แทน 1 ช่ือ และให้ถือวา่ การท่ีบริษัทฯ ตดิตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย
ท่ีลงลายมือช่ือ 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคล
เพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท าแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน  
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษาและ
ประวัติการท างานของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ   
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

4.2 บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
 

(1) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับด้านการเงิน การบญัชี กฎหมาย 
หรือการบริหารธุรกิจ และมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้ 
หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

(3) ต้องไมมี่ผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ 
   

  (3.1)  ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วน       
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืน          
ท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ   

 (3.2)  ไมเ่ป็นคูส่ญัญา รับสมัปทาน หรือมีส่วนได้เสียในท านองเดียวกนักบับริษัทฯ  
หรือเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืน ท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
  

 (3.3)  หรือกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือท่ีกฎหมาย
บญัญตัไิว้ 
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(4) มีเวลาให้กบับริษัทฯ ทัง้ในเวลาและนอกเวลาการประชมุ รวมทัง้การปฏิบตัิงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

4.3 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการอิสระ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผู้ ถือหุ้ นเสนอ พร้อม
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง     ท่ีครบถ้วน ถกูต้องและมีข้อมลูเพียงพอ ตามกระบวนการของบริษัทฯ เพ่ือ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

4.4  บริษัทฯ จะแจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงผลการพิจารณาเร่ืองการบรรจุ / ไม่
บรรจุวาระการประชมุ หรือ การพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ พร้อมกับมติคณะกรรมการเร่ือง
เก่ียวกับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 
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(แบบ ก.) 
 

แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) จ านวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี ...................... ถนน 
.................................................................... ต าบล/แขวง ..................................................... 
อ าเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมายเลข
โทรศพัท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีท างาน .................................. 
E-mail (ถ้ามี) ..................................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ............. 
เร่ือง ............................................................................................................................................ 

(3) โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา........................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เชน่ ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน ............. แผน่ 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. 
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการตดิตอ่กบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญ           
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี นี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพ่ือเป็น 
หลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 
 (.......................................................) 
 วนัท่ี ................................................. 
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หมายเหตุ    
 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ  หลกัฐานอื่น
จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือใน
แบบเสนอวาระการประชมุฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

2.  แบบเสนอวาระการประชุมจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่  31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบเสนอวาระ
การประชมุ และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย รวมทัง้ ให้กรอกช่ือซึ่งผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุราย   มอบหมายให้เป็นผู้ รับการ
ติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ ได้รับมอบหมาย      เป็นการติดต่อกับผู้ ถือหุ้นทุกรายที่ลง
ลายมือช่ือ แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 3.1   วรรค 2 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า
แบบเสนอวาระการประชมุ 1 แบบ ตอ่ 1 วาระ และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 3 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐาน   การเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้หรือมี
คณุสมบตัิไมค่รบถ้วน 
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(แบบ ข.) 
 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) จ านวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี ......................  ถนน 
.................................................................... ต าบล/แขวง ..................................................... 
อ าเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมายเลข
โทรศพัท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีท างาน ..................................              
E-mail (ถ้ามี) ..................................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว .................................................. 
อายุ .......... ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์  
ข้อ 4.2 และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีได้        
ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน ......... แผน่ 
 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. 
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการตดิตอ่กบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ นี ้หลักฐานการถือหุ้ น   
หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมด ถูกต้องทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 
 (.......................................................) 
 วนัท่ี ................................................. 

 

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บคุคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และเพ่ือเป็น
หลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 

 ...................................................... บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
 (.....................................................) 
 วนัท่ี ............................................... 
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หมายเหตุ    
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ)          ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลง
ช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

 2. แบบเสนอช่ือกรรมการจะต้องสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุราย        ต้องกรอกแบบ
เสนอช่ือกรรมการ และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย รวมทัง้ ให้กรอกช่ือซึ่งผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับ
การติดตอ่แทน 1 ช่ือ และให้ถือวา่ การที่บริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ได้รับ         มอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายที่ลง
ลายมือช่ือ แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์      ข้อ 4.1 วรรค 2 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้น
ต้องจดัท าแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชดุ ตอ่กรรมการ 1 คน และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์       ข้อ 4.1 วรรค 3 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐาน   การเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

6. บริษัทฯ จะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คณุสมบตัิไมค่รบถ้วน  

7. บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
7.1 มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้อง 
   7.2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกบัด้านการเงิน การบญัชี กฎหมาย และ

การบริหารธุรกิจ และมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้ หรือ
ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

7.4 ต้องไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ 
(1)  ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นสว่น      ไม่จ ากัด

ความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น          ที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 

(2) ไมเ่ป็นคูส่ญัญา รับสมัปทาน หรือมีสว่นได้เสยีในท านองเดียวกนักบับริษัทฯ หรือเป็น
หุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักลา่ว  ข้างต้น 

(3) หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ  ท่ีกฎหมายบญัญัติ
ไว้ 

7.5 มีเวลาให้กบับริษัทฯ ทัง้ในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทัง้การปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 


