
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ข้อ 1.   วัตถุประสงค ์
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ค  ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ดงันัน้ ก่อนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี บริษัทฯ จึง เปิด
โอกำสให้ผูถื้อหุน้เสนอวำระท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่ำเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบักำร
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรลว่งหนำ้ เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ
ในท่ีประชุมสำมัญใหญ่ผูถื้อหุน้ประจ ำปี เพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
รวมทัง้ชว่ยใหบ้รษิัทฯ สำมำรถปฏิบตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม    
 

ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวำระกำรประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมกำร ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี  ้
 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ รอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้

2.2 ผูถื้อหุน้ทกุรำย จะตอ้งถือหุน้ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนดงักล่ำวตอ่เน่ืองมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 
1 ปี  และยงัคงถือหุน้อยูใ่นวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ หรือ เสนอช่ือกรรมกำร 
 
ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
  

3.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2  ของหลักเกณฑ์นี ้ สำมำรถเสนอเรื่องเพ่ือ
พิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม โดยกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม
ใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี” (แบบ ก.) พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และแนบหลกัฐำนกำรถือหุน้ตำม
หลักเกณฑใ์น ข้อ 2 ไดแ้ก่ ตน้ฉบับหนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย ์หรือหลักฐำนอ่ืนจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร (ถำ้มี) สง่ถึงบรษิัทฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอ
ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุได ้ตำมท่ีอยูด่งันี ้
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เลขานุการบริษัท 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 2 เสนอวำระกำร

ประชุมต่อคณะกรรมกำร ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำย กรอก “แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมใหญ่
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี” (แบบ ก.) ลงลำยมือช่ือพรอ้มทัง้แสดงตน้ฉบบัของหลกัฐำนกำรถือหุน้ของแตล่ะ
รำย ซึ่งเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำขอ้ 2.1 แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  ในกำรนีใ้หก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อ
หุน้ร่วมกันทุกรำยมอบหมำยใหเ้ป็นผูร้บักำรติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อว่ำ กำรท่ีบริษัทฯ ติดต่อกับผู้
ไดร้บัมอบหมำยเป็นกำรตดิตอ่กบัผูถื้อหุน้ทกุรำยในกลุม่เดียวกนั 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมขอ้ 2 เสนอวำระ
กำรประชุมมำกกว่ำ 1 วำระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบเสนอวำระกำรประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วำระ         
พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้น แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

 

3.2 เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
บรรจเุรื่องดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวำระกำรประชมุ 

 

(1) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน     
รำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  หรือไม่เป็นไปตำม ข้อบังคับ        
มตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ หรือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ  

(2) เรื่องซึ่งกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บักำรพิจำรณำจำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้และบรษิัทฯ 
ไดด้  ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุแลว้ 

(3) เรื่องท่ีมิใชอ่  ำนำจหนำ้ท่ีของท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ตำมกฎหมำย 
(4) เรื่องท่ีอยูน่อกเหนือขอบวตัถปุระสงคห์รืออ ำนำจหนำ้ท่ี ท่ีบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรได ้
(5) เรื่องท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ 

และไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ี     
ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(6) เรื่องท่ีใหข้อ้มูลเอกสำรหลักฐำน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีขอ้ควำมท่ีไม่ตรงตำม
ควำมเป็นจริง มีขอ้เสนอท่ีคลุมเครือและไม่สำมำรถติดตอ่ผู้เสนอใหแ้กไ้ขได ้หรือเสนอมำไม่ทนัภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
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(7) เรื่องท่ีเป็นธุรกิจปกต ิหรือเป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของบริษัทฯ เวน้แตเ่ป็นกรณี
ท่ีก่อใหเ้กิดควำมเดือดรอ้นเสียหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

(8) เรื่องท่ีไมเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
(9) เรื่องท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 

 

3.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอก่อน
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอเพ่ือบรรจุเป็น
วำระประชมุ ทัง้นี ้ค  ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 
 

ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ 
 

4.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 ของหลกัเกณฑนี์ ้สำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ  
เขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรได ้โดยกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร” (แบบ ข.) 
และขอให ้ผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือกรอกและลงนำมยินยอมในแบบแสดงควำมยินยอม พรอ้มแนบหลกัฐำน
กำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑใ์น ขอ้ 2 ไดแ้ก่ ตน้ฉบบัของหนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำน
อ่ืนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้หนงัสือใหค้วำมยินยอมท่ีลงนำมแลว้ของบุคคลท่ีไดร้บั
กำรเสนอช่ือ ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ)  พร้อมแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิ  ไดแ้ก่ ประวตัิโดยสงัเขป (Curriculum Vitae) ระบปุระวตัิส่วนตวั 
ประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำน เป็นต้น  และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอ่ืนท่ีจะเป็น
ประโยชนต์่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) และส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563
ตำมท่ีอยูด่งันี ้

 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 เสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

เป็นกรรมกำรตอ่คณะกรรมกำร ใหผู้ถื้อหุน้แตล่ะรำยกรอก “แบบเสนอข่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร” (แบบ 
ข.) ลงลำยมือช่ือพรอ้มทัง้แสดงตน้ฉบบัของหลกัฐำนกำรถือหุน้ทกุรำย ซึ่งรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำขอ้ 2.1 แลว้
รวมเป็นชดุเดียวกนั ในกำรนีใ้หก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อหุน้รว่มกนัทกุรำยมอบหมำยใหเ้ป็นผูร้บักำรติดตอ่แทน 1 
ช่ือ และใหถื้อว่ำ กำรท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กับผูไ้ดร้บัมอบหมำยเป็นกำรติดตอ่กบัผูถื้อหุน้ทุกรำยท่ีอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั 
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ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 2 เสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำ“แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร” (แบบ 
ข.) 1 ชดุ ตอ่กรรมกำร 1 คนท่ีเสนอ พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้น และแนบ “หนงัสือใหค้วำม
ยินยอม” ท่ีลงนำมแลว้ ของบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือแต่ละรำย พรอ้มเอกสำรแนบตำม ขอ้ 4.1 วรรค
แรก เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำดว้ย   

4.2 บคุคลท่ีไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมกำร ตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงันี  ้
 

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 

(2) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ และประสบกำรณ ์ท่ีเป็นประโยชนอ์ย่ำง
ส ำคญัตอ่ธุรกิจของบรษิัทฯ  

(3) ตอ้งไมมี่ผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีขดัแยง้กบับรษิัทฯ 
   

  (3.1)  ประกอบกิจกำร หรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วน       
ไม่จ  ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอ่ืน          
ท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษิัทฯ   

 (3.2)  ไม่เป็นคู่สัญญำ หรือมีส่วนไดเ้สียในท ำนองเดียวกันกับบริษัทฯ  หรือเป็น
หุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็น
กรรมกำรของบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทมหำชนอ่ืน ท่ีประกอบกิจกำรอนัมีลกัษณะดงักลำ่วขำ้งตน้ 
  

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

(4) มีเวลำใหก้บับรษิัทฯ ทัง้ในเวลำและนอกเวลำกำรประชมุ รวมทัง้กำรปฏิบตัิงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำย 

4.3 บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรอิสระ จะพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อม
เอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น ถูกตอ้งและมีขอ้มูลเพียงพอ ตำมกระบวนกำรของบริษัทฯ เพ่ือ
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตอ่ไป  ทัง้นี ้ค  ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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ข้อที ่5.  การแจ้งผลการพจิารณา 
 

บริษัทฯ จะแจง้มติคณะกรรมกำรใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงผลกำรพิจำรณำเรื่องกำรบรรจุ / ไม่บรรจุ
วำระกำรประชุม หรือ กำรพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ พรอ้มระบุเหตุผล ในกำรแจ้งมติ
คณะกรรมกำรเรื่องเก่ียวกับกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภำยในเดือนมีนำคมในแตล่ะปี  โดยเรื่อง
ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำร
บริษัทฯ เท่ำนั้น ท่ีจะไดร้ับกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี และจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุวำ่ เป็นวำระ หรือ บคุคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้   
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(แบบ ก.) 
 

แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี…….. 
 
 

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

เลขท่ี ...........................เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี ....................   จนถึง
ปัจจุบัน มีหุ้นจ ำนวน . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  หุ้น  อยู่บ้ำนเลขท่ี  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ถนน 
................................................. ................... ต  ำบล/แขวง ..................................................... 
อ ำเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมำยเลข
โทรศพัทมื์อถือ ............................................ หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน .................................. 
E-mail (ถำ้มี) .................................................. 

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ............. 
เรื่อง .............................................................................................................................................. 

(3) โดยมีขอ้เสนอเพ่ือพิจำรณำ........................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
และมีขอ้มลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำ (เชน่ ขอ้เท็จจรงิ หรือเหตผุล เป็นตน้) 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ซึ่งมีเอกสำรประกอบเพิ่มเตมิท่ีไดล้งช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนำ้ จ ำนวน ................... แผน่ 
 (4)   ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยให ้นำย/นำง/นำงสำว ................................. ..................บตัร
ประชำชนเลขท่ี ................................. เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมำยจำกขำ้พเจำ้ ในกำรติดตอ่กบับริษัทฯ ตำม
หลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญ           
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี ฉบบันี ้หลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบทัง้หมดท่ีแนบมำพรอ้มนี ้ถูกตอ้งทุก
ประกำร และเพ่ือเป็น หลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้
 
 ......................................................... ผูถื้อหุน้ 
 (.......................................................) 
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หมายเหตุ (แบบ ก)    
 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรแสดงตวัตน ไดแ้ก่ ส  ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง (กรณีตำ่งชำติ) และตน้ฉบบัหลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ  หลกัฐำนอื่น
จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสอืรบัรองนิตบิคุคล และ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสอืเดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งช่ือในแบบเสนอ
วำระกำรประชมุฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง นอกจำกนัน้ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูต้ิดต่อกรณีผูถื้อหุน้
เป็นนิติบคุคล จะตอ้งเป็น กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของนิติบคุคลนัน้ 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระกำรประชุม ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอกแบบเสนอวำระ
กำรประชมุ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนพรอ้มแนบเอกสำรตำมขอ้ 1. แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 วำระ ผูถื้อหุน้แต่ละรำย
ตอ้งจดัท ำแบบเสนอวำระกำรประชมุ 1 แบบ ตอ่ 1 วำระแลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  

4. กรณีผูถื้อหุน้มีกำรเปลีย่นแปลงช่ือ/ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำน   กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว 
พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5.  แบบเสนอวำระกำรประชุมและเอกสำรแนบจะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่พิจำรณำ ขอ้เสนอจำกผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้มลูหรือเอกสำรไม่ครบถว้น หรือไม่
ถกูตอ้ง หรอืไมส่ำมำรถติดตอ่ไดห้รอืมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น หรอืสง่เอกสำรมำลำ่ชำ้กวำ่เวลำที่ก ำหนด ทัง้นี ้ค  ำวินิจฉยั
ของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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(แบบ ข.) 
 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 
 

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

(1) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บตัรประชำชน
เลขท่ี ............................เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี ...................... จนถึง
ปัจจุบันมีหุ้นจ ำนวน .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  หุ้น อยู่บ้ำนเลขท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ถนน 
.................................................................... ต  ำบล/แขวง .............................................. ....... 
อ ำเภอ/เขต ........................................ ...... จังหวัด ............................................... หมำยเลข
โทรศพัทมื์อถือ ............................................ หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน .................................. 
E-mail (ถำ้มี) ............................................... 

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว .................................................. 
หมำยเลขบตัรประชำชน/หนงัสือเดินทำง(กรณีต่ำงชำติ) .................................. อำยุ .......... ปี เป็น
กรรมกำรบรษิัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัคิรบถว้นและไมมี่ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑ ์ ขอ้ 4.2 และมี “แบบ
ให้ควำมยินยอม” ท่ีลงนำมแล้วของบุคคลท่ีไดร้ับกำรเสนอช่ือ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน/หนังสือ
เดินทำง(กรณีชำวต่ำงชำติ) พรอ้มแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบัติ  ไดแ้ก่ ประวัติ
โดยสงัเขป (Curriculum Vitae) ระบปุระวตัิส่วนตวั ประวตัิกำรศกึษำและประสบกำรณก์ำรท ำงำน เป็น
ตน้  และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี)  ท่ีได้
ลงช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนำ้ จ ำนวน ......... แผน่ 
 (3)  ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยให ้นำย/นำง/นำงสำว ................................................................. 
เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมำยจำกขำ้พเจำ้ ในกำรตดิตอ่กบับรษิัทฯ ตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 
 

 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ ขอ้ควำมในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร ฉบบันี ้หลกัฐำนกำรถือ
หุ้น   หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบทั้งหมด ถูกตอ้งทุกประกำร และเพ่ือเป็น
หลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้
 
 
 ......................................................... ผูถื้อหุน้ 
 (.......................................................) 
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หนังสือให้ความยินยอม 

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

(4) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บตัรประชำชน/หนงัสือ
เดินทำง(กรณีชำวตำ่งชำติ) เลขที่ ..........................บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรบัรอง
วำ่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.2 รวมทัง้ยอมรบักำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดีของบรษัิทฯ   

 
พรอ้มกันนี ้ ข้ำพเจ้ำได้แนบ ส ำเนำบัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) เอกสำร

ประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบัติ  ไดแ้ก่ ประวัติโดยสงัเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวัติส่วนตัว ประวัติ
กำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่ อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร  พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำทกุฉบบั  

 
เพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้

 
 
 ...................................................... บคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือ 
 (.....................................................) 
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หมายเหตุ (แบบ ข)   

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรแสดงตวัตน ไดแ้ก่ ส  ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) และตน้ฉบบัหลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำนอื่น
จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสอืรบัรองนิตบิคุคล และ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งช่ือในแบบ
เสนอช่ือกรรมกำรฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถูกตอ้งทกุฉบบั นอกจำกนัน้ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูต้ิดต่อ
กรณีผูถื้อหุน้เป็น นิติบคุคล จะตอ้งเป็น กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของนิติบคุคลนัน้ 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุน้ทุกรำย ตอ้งจัดท ำแบบ
เสนอช่ือกรรมกำร และจัดใหม้ี หนังสือใหค้วำมยินยอมของผูร้บักำรเสนอช่ือ พรอ้มเอกสำรแนบ และลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐำน แลว้รวบรวมไวเ้ป็นชดุเดียวกนั   

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผูถื้อหุน้
ตอ้งจดัท ำแบบเสนอช่ือกรรมกำร และหนงัสอืใหค้วำมยินยอม 1 ชดุ ตอ่กรรมกำร 1 คน แลว้รวบรวมไวเ้ป็นชดุเดียวกนั  

4. กรณีผูถื้อหุน้มีกำรเปลีย่นแปลง ช่ือ/ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำน กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว 
พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5. แบบเสนอช่ือกรรมกำรและเอกสำรแนบจะตอ้งสง่ถึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 เพื่อให้
คณะกรรมกำรบรษัิทฯ พิจำรณำตำมหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 

6.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไมพ่ิจำรณำขอ้เสนอจำกผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่
สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น และไม่พิจำรณำบุคคลที่ถกูเสนอช่ือที่ขำดคุณสมบตัิ หรือ มีคณุสมบตัิ
ตอ้งหำ้ม ตำมที่ระบใุน ขอ้ 4.2 หรอื เอกสำรทีส่ง่มำลำ่ชำ้กว่ำเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี ้ค  ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
  
 


