หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้า
รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
บริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน)
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงควำมสำคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นกำร
ส่งเสริมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนัน้ ก่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี บริษัทฯ จึง เปิ ด
โอกำสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอวำระที่ ผูถ้ ื อหุน้ เห็นว่ำเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำร
เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
ในที่ ประชุม สำมัญ ใหญ่ ผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ และผูม้ ี ส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย
รวมทัง้ ช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงเป็ นรูปธรรม
ข้อ 2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อกรรมกำร ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ ที่ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ ร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออก
เสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกันก็ได้
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย จะต้องถือหุน้ ของบริษัทฯ ในสัดส่วนดังกล่ำวต่อเนื่องมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
1 ปี และยังคงถือหุน้ อยูใ่ นวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุม หรือ เสนอชื่อกรรมกำร
ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
3.1 ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นตำมข้อ 2 ของหลัก เกณฑ์นี ้ สำมำรถเสนอเรื่ อ งเพื่ อ
พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
ใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ” (แบบ ก.) พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำน และแนบหลักฐำนกำรถือหุน้ ตำม
หลักเกณฑ์ใน ข้อ 2 ได้แก่ ต้นฉบับ หนัง สื อรับรองจำกบริษั ทหลักทรัพ ย์ หรือหลักฐำนอื่ นจำกตลำด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่ ม เติม ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ต่อ กำรพิ จ ำรณำของ
คณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอ
ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมได้ ตำมที่อยูด่ งั นี ้
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ในกรณี ท่ีผู้ถือหุ้น หลำยรำยรวมกันและมี คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอวำระกำร
ประชุมต่อคณะกรรมกำร ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำย กรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมใหญ่
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ” (แบบ ก.) ลงลำยมือชื่อพร้อมทัง้ แสดงต้นฉบับของหลักฐำนกำรถือหุน้ ของแต่ละ
รำย ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่ำข้อ 2.1 แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน ในกำรนีใ้ ห้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือ
หุน้ ร่วมกันทุกรำยมอบหมำยให้เป็ นผูร้ บั กำรติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่ำ กำรที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้
ได้รบั มอบหมำยเป็ นกำรติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยในกลุม่ เดียวกัน
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอวำระ
กำรประชุ ม มำกกว่ ำ 1 วำระ ผู้ถื อ หุ้น ต้อ งจัด ท ำแบบเสนอวำระกำรประชุม 1 แบบ ต่ อ 1 วำระ
พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำนให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3.2 เพื่อให้กำรดำเนินกำรประชุมเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่
บรรจุเรื่องดังต่อไปนีเ้ ป็ นวำระกำรประชุม
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบัง คับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน
รำชกำร หรือหน่วยงำนที่ กำกับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง หรือไม่เป็ นไปตำม ข้อบัง คับ
มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ
(2) เรื่องซึ่งกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั กำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทฯ
ได้ดำเนินกำรกำหนดเป็ นวำระกำรประชุมแล้ว
(3) เรื่องที่มิใช่อำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ ตำมกฎหมำย
(4) เรื่องที่อยูน่ อกเหนือขอบวัตถุประสงค์หรืออำนำจหน้ำที่ ที่บริษัทฯ จะดำเนินกำรได้
(5) เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ
และได้รบั มติสนับสนุนด้วยเสียงที่ นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่
ข้อเท็จจริงในเรื่องนัน้ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
(6) เรื่องที่ให้ขอ้ มูลเอกสำรหลักฐำน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีขอ้ ควำมที่ไม่ตรงตำม
ควำมเป็ นจริง มีขอ้ เสนอที่คลุมเครือและไม่สำมำรถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมำไม่ทนั ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
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(7) เรื่องที่เป็ นธุรกิจปกติ หรือเป็ นอำนำจกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกรณี
ที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(8) เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
(9) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ
3.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจำรณำกลั่นกรองเรื่องที่ผถู้ ื อหุน้ เสนอก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเพื่อบรรจุเป็ น
วำระประชุม ทัง้ นี ้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ
4.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรได้ โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร” (แบบ ข.)
และขอให้ ผูท้ ่ีได้รบั กำรเสนอชื่อกรอกและลงนำมยินยอมในแบบแสดงควำมยินยอม พร้อมแนบหลักฐำน
กำรถือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์ใน ข้อ 2 ได้แก่ ต้นฉบับของหนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำน
อื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ หนังสือให้ควำมยินยอมที่ลงนำมแล้วของบุคคลที่ได้รบั
กำรเสนอชื่ อ ส ำเนำบัต รประชำชน หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทำง (กรณี ช ำวต่ำ งชำติ) พร้อ มแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติโดยสังเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวัติส่วนตัว
ประวัติก ำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรทำงำน เป็ นต้น และเอกสำรประกอบเพิ่ม เติม อื่ น ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) และส่งถึง บริษัทฯ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตำมที่อยูด่ งั นี ้
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ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลำยรำยรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร ให้ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยกรอก “แบบเสนอขื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร” (แบบ
ข.) ลงลำยมือชื่อพร้อมทัง้ แสดงต้นฉบับของหลักฐำนกำรถือหุน้ ทุกรำย ซึ่งรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำข้อ 2.1 แล้ว
รวมเป็ นชุดเดียวกัน ในกำรนีใ้ ห้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันทุก รำยมอบหมำยให้เป็ นผูร้ บั กำรติดต่อแทน 1
ชื่อ และให้ถือว่ำ กำรที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมำยเป็ นกำรติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยที่ อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน
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ในกรณี ท่ีผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมี คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทำ“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร” (แบบ
ข.) 1 ชุด ต่อกรรมกำร 1 คนที่เสนอ พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำนให้ครบถ้วน และแนบ “หนังสือให้ควำม
ยินยอม” ที่ลงนำมแล้ว ของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ แต่ละรำย พร้อมเอกสำรแนบตำม ข้อ 4.1 วรรค
แรก เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย
4.2 บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมกำร ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี ้
(1) มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ ำ มตำมกฎหมำยบริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ
(2) มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็ นอิสระ และประสบกำรณ์ ที่เป็ นประโยชน์อย่ำง
สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
(3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ที่ขดั แย้งกับบริษัทฯ
(3.1) ประกอบกิ จ กำร หรือ เป็ น หุ้นส่วนในห้ำ งหุ้น ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุ้นส่ว น
ไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็ นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่ น
ที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ
(3.2) ไม่เป็ นคู่สัญญำ หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็ น
หุ้น ส่ว นในห้ำ งหุ้น ส่ว นสำมัญ หรื อ เป็ น หุ้น ส่ว นไม่ จ ำกัด ควำมรับ ผิ ด ในห้ำ งหุ้น ส่ว นจ ำกัด หรื อ เป็ น
กรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่น ที่ประกอบกิจกำรอันมีลกั ษณะดังกล่ำวข้ำงต้น
(3.3) หรือกรณี อ่ื นๆ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พระรำชบัญญัติ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือที่กฎหมำยบัญญัตไิ ว้
(4) มีเวลำให้กบั บริษัทฯ ทัง้ ในเวลำและนอกเวลำกำรประชุม รวมทัง้ กำรปฏิบตั ิงำนอื่นๆ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
4.3 บริษั ท ฯ โดยคณะกรรมกำรอิ ส ระ จะพิ จ ำรณำรำยชื่ อ บุค คลที่ มี ผู้ถื อ หุ้น เสนอ พร้อ ม
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีขอ้ มูลเพียงพอ ตำมกระบวนกำรของบริษัทฯ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อไป ทัง้ นี ้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
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ข้อที่ 5. การแจ้งผลการพิจารณา
บริษัทฯ จะแจ้งมติคณะกรรมกำรให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบถึงผลกำรพิจำรณำเรื่องกำรบรรจุ / ไม่บรรจุ
วำระกำรประชุม หรื อ กำรพิจ ำรณำรำยชื่ อ บุค คลที่ ผู้ถื อหุ้นเสนอ พร้อ มระบุเ หตุผล ในกำรแจ้ง มติ
คณะกรรมกำรเรื่องเกี่ยวกับกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี ผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยในเดือนมีนำคมในแต่ละปี โดยเรื่อง
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำร
บริษัทฯ เท่ำนั้น ที่ จ ะได้รับ กำรบรรจุเ ป็ นวำระกำรประชุม ในหนัง สื อเชิ ญประชุม ใหญ่ สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี และจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่ำ เป็ นวำระ หรือ บุคคลที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้
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(แบบ ก.)
แบบเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ……..
วันที่ .................................................
(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บัตรประชำชน
เลขที่ ...........................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ .................... จนถึง
ปั จ จุ บั น มี หุ้ น จ ำนวน .................................. หุ้น อยู่ บ ้ำ นเลขที่ ...................... ถนน
.................................................................... ตำบล/แขวง .....................................................
อำเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ ............................................ หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน ..................................
E-mail (ถ้ำมี) ..................................................
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี .............
เรื่อง ..............................................................................................................................................
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพื่อพิจำรณำ........................................................................................
.....................................................................................................................................................
และมีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้น)
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ซึ่งมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จำนวน ................... แผ่น
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว ...................................................บัตร
ประชำชนเลขที่ ................................. เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมำยจำกข้ำพเจ้ำ ในกำรติดต่อกับบริษัทฯ ตำม
หลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบเสนอเรื่องเพื่ อ บรรจุเป็ น วำระกำรประชุม ใหญ่ สำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ฉบับนี ้ หลักฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบทัง้ หมดที่แนบมำพร้อมนี ้ ถูกต้องทุก
ประกำร และเพื่อเป็ น หลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี ้
......................................................... ผูถ้ ือหุน้
(.......................................................)
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หมายเหตุ (แบบ ก)
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบสำเนำหลักฐำนกำรแสดงตัวตน ได้แก่ สำเนำบัตรประชำชน หรือ สำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีตำ่ งชำติ) และต้นฉบับหลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอื่น
จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล จะต้องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอ
วำระกำรประชุมฉบับนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสำเนำถูกต้อง นอกจำกนัน้ บุคคลที่ได้รบั มอบหมำยให้เป็ นผูต้ ิดต่อกรณีผถู้ ือหุน้
เป็ นนิติบคุ คล จะต้องเป็ น กรรมกำรผูม้ ีอำนำจของนิติบคุ คลนัน้
2. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หลำยรำยรวมกันเสนอวำระกำรประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยต้องกรอกแบบเสนอวำระ
กำรประชุม และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำนพร้อมแนบเอกสำรตำมข้อ 1. แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 วำระ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำย
ต้องจัดทำแบบเสนอวำระกำรประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วำระแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
4. กรณีผถู้ ือหุน้ มีกำรเปลีย่ นแปลงชื่อ/ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
พร้อมทัง้ รับรองสำเนำถูกต้อง
5. แบบเสนอวำระกำรประชุม และเอกสำรแนบจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่พิจำรณำ ข้อเสนอจำกผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูล หรือเอกสำรไม่ครบถ้วน หรือไม่
ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้หรือมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน หรือส่งเอกสำรมำล่ำช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด ทัง้ นี ้ คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
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(แบบ ข.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
วันที่ .................................................
(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บัตรประชำชน
เลขที่ ............................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ ...................... จนถึง
ปั จ จุ บั น มี หุ้น จ ำนวน .................................. หุ้ น อยู่ บ ้ำ นเลขที่ ...................... ถนน
.................................................................... ตำบล/แขวง .............................................. .......
อำเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ ............................................ หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน ..................................
E-mail (ถ้ำมี) ...............................................
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อ นำย/นำง/นำงสำว ..................................................
หมำยเลขบัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง(กรณีต่ำงชำติ) .................................. อำยุ .......... ปี เป็ น
กรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 4.2 และมี “แบบ
ให้ควำมยิน ยอม” ที่ ล งนำมแล้ว ของบุคคลที่ ไ ด้รับกำรเสนอชื่ อ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน/หนัง สื อ
เดินทำง(กรณี ช ำวต่ำงชำติ) พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจ ำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติ
โดยสังเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรทำงำน เป็ น
ต้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอื่นที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ที่ได้
ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จำนวน ......... แผ่น
(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................
เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมำยจำกข้ำพเจ้ำ ในกำรติดต่อกับบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร ฉบับนี ้ หลักฐำนกำรถือ
หุ้น หลักฐำนกำรให้ควำมยิ นยอม และเอกสำรประกอบทั้ง หมด ถูก ต้องทุกประกำร และเพื่ อ เป็ น
หลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี ้

......................................................... ผูถ้ ือหุน้
(.......................................................)
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หนังสือให้ความยินยอม
วันที่ ...............................................
(4) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บัตรประชำชน/หนังสือ
เดินทำง(กรณีชำวต่ำงชำติ) เลขที่ ..........................บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรอง
ว่ำมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทัง้ ยอมรับกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของบริษัทฯ
พร้อ มกัน นี ้ ข้ำ พเจ้ำ ได้แ นบ ส ำเนำบัต รประชำชน / หนัง สื อ เดิ น ทำง (กรณี ช ำวต่ำ งชำติ ) เอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำ นคุณสมบัติ ได้แ ก่ ประวัติโดยสัง เขป (Curriculum Vitae) ระบุประวัติส่ว นตัว ประวัติ
กำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรทำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอื่น ที่จะเป็ น ประโยชน์ต่ อกำรพิจ ำรณำของ
คณะกรรมกำร พร้อมลงนำมรับรองสำเนำทุกฉบับ
เพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี ้

...................................................... บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ
(.....................................................)
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หมายเหตุ (แบบ ข)
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบสำเนำหลักฐำนกำรแสดงตัวตน ได้แก่ สำเนำบัตรประชำชน หรือ สำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) และต้นฉบับหลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่น
จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล จะต้องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงชื่อในแบบ
เสนอชื่อกรรมกำรฉบับนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ นอกจำกนัน้ บุคคลที่ได้รบั มอบหมำยให้เป็ นผูต้ ิดต่อ
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ น นิติบคุ คล จะต้องเป็ น กรรมกำรผูม้ ีอำนำจของนิติบคุ คลนัน้
2. ในกรณีที่ผถู้ ื อหุน้ หลำยรำยรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร ผูถ้ ื อหุน้ ทุกรำย ต้องจัดทำแบบ
เสนอชื่ อกรรมกำร และจัดให้มี หนังสือให้ควำมยินยอมของผูร้ บั กำรเสนอชื่ อ พร้อมเอกสำรแนบ และลงชื่ อไว้เป็ น
หลักฐำน แล้วรวบรวมไว้เป็ นชุดเดียวกัน
3. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผูถ้ ือหุน้
ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อกรรมกำร และหนังสือให้ควำมยินยอม 1 ชุด ต่อกรรมกำร 1 คน แล้วรวบรวมไว้เป็ นชุดเดียวกัน
4. กรณีผถู้ ือหุน้ มีกำรเปลีย่ นแปลง ชื่อ/ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
พร้อมทัง้ รับรองสำเนำถูกต้อง
5. แบบเสนอชื่อกรรมกำรและเอกสำรแนบจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอจำกผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่
สำมำรถติดต่อได้ หรือมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน และไม่พิจำรณำบุคคลที่ถกู เสนอชื่อที่ขำดคุณสมบัติ หรือ มีคณ
ุ สมบัติ
ต้องห้ำม ตำมที่ระบุใน ข้อ 4.2 หรือ เอกสำรทีส่ ง่ มำล่ำช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด ทัง้ นี ้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
ถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
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