
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้า
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ข้อ 1.   วัตถุประสงค์ 
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้น และเพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ดงันัน้ ก่อนกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี บริษัทฯ จึง เปิด
โอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำร
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ
ในท่ีประชุมสำมัญใหญ่ผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
รวมทัง้ชว่ยให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีได้อย่ำงเป็นรูปธรรม    
 

ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวำระกำรประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมกำร ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 0.05 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นทกุรำย จะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นดงักล่ำวตอ่เน่ืองมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 
1 ปี และยงัคงถือหุ้นอยู ่ในวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ หรือ เสนอช่ือกรรมกำร 
 
ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
  

3.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2  ของหลักเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอเร่ืองเพ่ือ
พิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม
ใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี” (แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้นตำม
หลักเกณฑ์ใน ข้อ 2 ได้แก่ ต้นฉบับหนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืนจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร (ถ้ำมี) สง่ถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอ
ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุได้ ตำมท่ีอยูด่งันี ้
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เลขานุการบริษัท 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอวำระกำร

ประชุมต่อคณะกรรมกำร ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำย กรอก “แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมใหญ่
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี” (แบบ ก.) ลงลำยมือช่ือพร้อมทัง้แสดงต้นฉบบัของหลกัฐำนกำรถือหุ้นของแต่ละ
รำย ซึ่งเม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่น้อยกว่ำข้อ 2.1 แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  ในกำรนีใ้ห้กรอกช่ือซึ่งผู้ ถือ
หุ้นร่วมกนัทกุรำยมอบหมำยให้เป็นผู้ รับกำรตดิตอ่แทน 1 ช่ือ และให้ถือวำ่ กำรท่ีบริษัทฯ ตดิตอ่กบัผู้ ได้รับ
มอบหมำยเป็นกำรตดิตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรำยในกลุม่เดียวกนั 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอวำระ
กำรประชมุมำกกวำ่ 1 วำระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำแบบเสนอวำระกำรประชมุ 1 แบบ ตอ่ 1 วำระ         พร้อม
ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

 

3.2 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
บรรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวำระกำรประชมุ 

 

(1) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน     
รำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตำม ข้อบังคับ        
มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ  

(2) เร่ืองซึง่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ 
ได้ด ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุแล้ว 

(3) เร่ืองท่ีมิใชอ่ ำนำจหน้ำท่ีของท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นตำมกฎหมำย 
(4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบวตัถปุระสงค์หรืออ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีบริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 
(5) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ 

และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ี     
ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(6) เร่ืองท่ีให้ข้อมูลเอกสำรหลักฐำน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อควำมท่ีไม่ตรงตำม
ควำมเป็นจริง มีข้อเสนอท่ีคลุมเครือและไม่สำมำรถติดต่อผู้ เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมำไม่ทนัภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
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(7) เร่ืองท่ีเป็นธุรกิจปกต ิหรือเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณี
ท่ีก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(8) เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
(9) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 

 

3.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอก่อน
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเพ่ือบรรจุเป็น
วำระประชมุ ทัง้นี ้ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 
 

ข้อ 4. การเสนอช่ือกรรมการ 
 

4.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ  
เข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรได้ โดยกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร” (แบบ ข.) 
และขอให้ ผู้ ท่ีได้รับกำรเสนอช่ือกรอกและลงนำมยินยอมในแบบแสดงควำมยินยอม พร้อมแนบหลกัฐำน
กำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ใน ข้อ 2 ได้แก่ ต้นฉบบัของหนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำน
อ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้หนงัสือให้ควำมยินยอมท่ีลงนำมแล้วของบุคคลท่ีได้รับ
กำรเสนอช่ือ ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ)  พร้อมแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ  ได้แก่ ประวตัิโดยสงัเขป (Curriculum Vitae) ระบปุระวตัิส่วนตวั 
ประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำน เป็นต้น  และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอ่ืนท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) และส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
ตำมท่ีอยูด่งันี ้

 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

 
 

 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

เป็นกรรมกำรตอ่คณะกรรมกำร ให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยกรอก “แบบเสนอข่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร” (แบบ 
ข.) ลงลำยมือช่ือพร้อมทัง้แสดงต้นฉบบัของหลกัฐำนกำรถือหุ้นทกุรำย ซึง่รวมกนัไมน้่อยกว่ำข้อ 2.1 แล้ว
รวมเป็นชดุเดียวกนั ในกำรนีใ้ห้กรอกช่ือซึ่งผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุรำยมอบหมำยให้เป็นผู้ รับกำรติดตอ่แทน 1 
ช่ือ และให้ถือว่ำ กำรท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมำยเป็นกำรติดตอ่กับผู้ ถือหุ้นทกุรำยท่ีอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั 
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ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำ“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร” (แบบ 
ข.) 1 ชดุ ตอ่กรรมกำร 1 คนท่ีเสนอ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วน และแนบ “หนงัสือให้ควำม
ยินยอม” ท่ีลงนำมแล้ว ของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือแตล่ะรำย พร้อมเอกสำรแนบตำม ข้อ 4.1 วรรคแรก 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย   

4.2 บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมกำร ต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้
 

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 

(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ และประสบกำรณ์ ท่ีเป็นประโยชน์อย่ำง
ส ำคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  

(3) ต้องไมมี่ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีขดัแย้งกบับริษัทฯ 
   

  (3.1)  ประกอบกิจกำร หรือเป็นหุ้ นส่วนในห้ำงหุ้ นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้ นส่วน       
ไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้ นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอ่ืน          
ท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทฯ   

 (3.2)  ไม่เป็นคู่สัญญำ หรือมีส่วนได้เสียในท ำนองเดียวกันกับบริษัทฯ  หรือเป็น
หุ้ นส่วนในห้ำงหุ้ นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้ นส่วนจ ำกัด หรือเป็ น
กรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอ่ืน ท่ีประกอบกิจกำรอนัมีลกัษณะดงักลำ่วข้ำงต้น 
  

 (3.3)  หรือกรณีอ่ืนๆ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และ/หรือท่ีกฎหมำยบญัญตัไิว้ 
 

(4) มีเวลำให้กบับริษัทฯ ทัง้ในเวลำและนอกเวลำกำรประชมุ รวมทัง้กำรปฏิบตังิำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย 

4.3 บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรอิสระ จะพิจำรณำรำยช่ือบคุคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสำร
หลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องท่ีครบถ้วน ถกูต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ตำมกระบวนกำรของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ่ไป  ทัง้นี ้ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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ข้อที่ 5.  การแจ้งผลการพจิารณา 
 

บริษัทฯ จะแจ้งมติคณะกรรมกำรให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงผลกำรพิจำรณำเร่ืองกำรบรรจุ / ไม่บรรจุ
วำระกำรประชุม หรือ กำรพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอ พร้อมระบุเหตุผล ในกำรแจ้งมติ
คณะกรรมกำรเร่ืองเก่ียวกับกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยในเดือนมีนำคมในแตล่ะปี  โดยเร่ือง
ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำร
บริษัทฯ เท่ำนัน้ ท่ีจะได้รับกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สำมัญผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี และจะแจ้งในหนงัสือเชิญประชมุวำ่ เป็นวำระ หรือ บคุคลท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น   
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(แบบ ก.) 
 

แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 
 

       วนัท่ี ................................................. 
(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บตัรประชำชน

เลขท่ี ...........................เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน .................................. 
หุ้น อยู่บ้ำนเลขท่ี ...................... ถนน .................................................................... ต ำบล/แขวง  
..................................................... อ ำเภอ/เขต .............................................. จังหวัด 
............................................... หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ ............................................ หมำยเลข
โทรศพัท์บ้ำน/ท่ีท ำงำน .................................. E-mail (ถ้ำมี) .................................................. 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ............. 
เร่ือง .............................................................................................................................................. 

(3) โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจำรณำ........................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ (เชน่ ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ซึง่มีเอกสำรประกอบเพิ่มเตมิท่ีได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน ................... แผน่ 
 (4)   ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว ................................. ..................บัตร
ประชำชนเลขท่ี ................................. เป็นผู้ได้รับมอบหมำยจำกข้ำพเจ้ำ ในกำรตดิตอ่กบับริษัทฯ ตำม
หลกัเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญ           
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ฉบบันี ้หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบทัง้หมดท่ีแนบมำพร้อมนี ้ถูกต้องทุก
ประกำร และเพ่ือเป็น หลกัฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้
 
 ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 
 (.......................................................) 
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หมายเหตุ (แบบ ก)    
 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรแสดงตวัตน ได้แก่ ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) และต้นฉบบัหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ  หลกัฐำนอื่น
จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอ
วำระกำรประชมุฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง นอกจำกนัน้ บคุคลที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ติดตอ่กรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นนิติบคุคล จะต้องเป็น กรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบคุคลนัน้ 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระกำรประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกแบบเสนอวำระ
กำรประชมุ และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนพร้อมแนบเอกสำรตำมข้อ 1. แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 วำระ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำย
ต้องจดัท ำแบบเสนอวำระกำรประชมุ 1 แบบ ตอ่ 1 วำระแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  

4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรเปลีย่นแปลงช่ือ/ ช่ือสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำน   กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว 
พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

5.  แบบเสนอวำระกำรประชุมและเอกสำรแนบจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่พิจำรณำ ข้อเสนอจำกผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมลูหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน หรือไม่
ถกูต้อง หรือไมส่ำมำรถติดตอ่ได้หรือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน หรือสง่เอกสำรมำลำ่ช้ำกวำ่เวลำที่ก ำหนด ทัง้นี ้ค ำวินิจฉยั
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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(แบบ ข.) 
 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 

       วนัท่ี ................................................. 
 

(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บตัรประชำชน
เลขท่ี ............................เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน .................................. 
หุ้น อยู่บ้ำนเลขท่ี ......................  ถนน .................................................................... ต ำบล/แขวง 
..................................................... อ ำเภอ/เขต .............................................. จังหวัด 
............................................... หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ ............................................ หมำยเลข
โทรศพัท์บ้ำน/ท่ีท ำงำน .................................. E-mail (ถ้ำมี) ............................................... 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว .................................................. 
หมำยเลขบตัรประชำชน/หนงัสือเดินทำง(กรณีต่ำงชำติ) .................................. อำยุ .......... ปี เป็น
กรรมกำรบริษัทฯ ซึง่มีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์  ข้อ 4.2 และมี “แบบ
ให้ควำมยินยอม” ท่ีลงนำมแล้วของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน/หนังสือ
เดินทำง(กรณีชำวต่ำงชำติ) พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ  ได้แก่ ประวัติ
โดยสงัเขป (Curriculum Vitae) ระบปุระวตัิส่วนตวั ประวตัิกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำน เป็น
ต้น  และเอกสำรประกอบเพิ่มเตมิอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ท่ีได้ลง
ช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน ......... แผน่ 
 (3)  ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว ................................................................. 
เป็นผู้ได้รับมอบหมำยจำกข้ำพเจ้ำ ในกำรตดิตอ่กบับริษัทฯ ตำมหลกัเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ ข้อควำมในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร ฉบบันี ้หลกัฐำนกำรถือ
หุ้ น   หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบทัง้หมด ถูกต้องทุกประกำร และเพ่ือเป็น
หลกัฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้
 
 
 ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 
 (.......................................................) 
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หนังสือให้ความยินยอม 

    วนัท่ี ............................................... 
 

(4) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บตัรประชำชน/หนงัสือ
เดินทำง(กรณีชำวตำ่งชำติ) เลขที่ ..........................บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรอง
ว่ำมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทัง้ยอมรับกำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ   

 
พร้อมกันนี  ้ข้ำพเจ้ำได้แนบ ส ำเนำบัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) เอกสำร

ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ  ได้แก่ ประวัติโดยสังเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวัติส่วนตัว ประวัติ
กำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่ อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร  พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำทกุฉบบั  

 
เพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้

 
 
 ...................................................... บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ 
 (.....................................................) 
  



 - 10 - 

 
หมายเหตุ (แบบ ข)   

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรแสดงตวัตน ได้แก่ ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) และต้นฉบบัหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่น
จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบ
เสนอช่ือกรรมกำรฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถูกต้องทกุฉบบั นอกจำกนัน้ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ติดต่อ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็น นิติบคุคล จะต้องเป็น กรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบคุคลนัน้ 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นทุกรำย ต้องจัดท ำแบบ
เสนอช่ือกรรมกำร และจัดให้มี หนังสือให้ควำมยินยอมของผู้ รับกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรแนบ และลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐำน แล้วรวบรวมไว้เป็นชดุเดียวกนั   

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้อง
จดัท ำแบบเสนอช่ือกรรมกำร และหนงัสอืให้ควำมยินยอม 1 ชดุ ตอ่กรรมกำร 1 คน แล้วรวบรวมไว้เป็นชดุเดียวกนั  

4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรเปลี่ยนแปลง ช่ือ/ ช่ือสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำน กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว 
พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

5. แบบเสนอช่ือกรรมกำรและเอกสำรแนบจะต้องสง่ถึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 

6.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่พิจำรณำข้อเสนอจำกผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่
สำมำรถติดต่อได้ หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน และไม่พิจำรณำบคุคลที่ถกูเสนอช่ือที่ขำดคณุสมบตัิ หรือ มีคณุสมบตัิ
ต้องห้ำม ตำมที่ระบใุน ข้อ 4.2 หรือ เอกสำรที่สง่มำลำ่ช้ำกวำ่เวลำที่ก ำหนด ทัง้นี ้ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
  
 


