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ข้อ 1.   วัตถุประสงค์ 
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คํานึงถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้น และเพื!อเป็นการ
ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที!ดี ดงันั -น ก่อนการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี บริษัทฯ จึงเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื!องที!ผู้ ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื!อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุ และให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื!อบคุคลเพื!อสรรหาและเลือกตั -งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ!งจะช่วยกลั!นกรอง
วาระที!จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที!มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารง
ตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบตัิหน้าที!อย่างมีประสิทธิภาพ เพื!อประโยชน์สงูสดุของบริษัท  
และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั -งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการ ที!ดีได้
อยา่งเป็นรูปธรรม    
 

ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นที!จะเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชื!อกรรมการ ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี - 
 

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้ นขั -นตํ!าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.00 ของจํานวนหุ้ นที!มีสิทธิออกเสียง

ทั -งหมดของบริษัทฯ  
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ข้อ 3. การเสนอเรื�องเพื�อบรรจุวาระการประชุม 
  

3.1 ผู้ ถือหุ้ นที!มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2  ของหลักเกณฑ์นี - สามารถเสนอเรื! องเพื!อ
พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื!องเพื!อบรรจเุป็นวาระการประชุมใหญ่สามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) พร้อมลงชื!อไว้เป็นหลกัฐาน และแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 
2.2 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื!นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเอกสารประกอบเพิ!มเติมที!จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ 
ภายในวนัที! 31 ธันวาคม เพื!อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ได้ ตามที!อยูด่งันี - 
  

เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) 
เลขที� 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

 
ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการ

ประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายลงลายมือชื!อพร้อมทั -งแสดงหลักฐานการถือหุ้ นทุกราย         
ซึ!งรวมกันไม่น้อยกว่าข้อ 2.2 ในการนี -ให้กรอกชื!อซึ!งผู้ ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการ     
ตดิตอ่แทน 1 ชื!อ และให้ถือวา่ การที!บริษัทฯ ตดิตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย
ที!ลงลายมือชื!อ 

 

ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระ
การประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดทําแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ         
พร้อมลงชื!อไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

 

3.2 เพื!อให้การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที!จะไม่
บรรจเุรื!องดงัตอ่ไปนี -เป็นวาระการประชมุ 

 

(1) เรื!องที!ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน     
ราชการ หรือหน่วยงานที!กํากับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับ        
มตทีิ!ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือการกํากบัดแูลกิจการที!ดีของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นการเสนอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ 
หรือทบทวนมตทีิ!ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) เรื!องซึ!งกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ 
ได้ดําเนินการกําหนดเป็นวาระการประชมุแล้ว 
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(3) เรื!องที!มิใชอํ่านาจหน้าที!ของที!ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย 
(4) เรื!องที!อยูน่อกเหนือขอบวตัถปุระสงค์หรืออํานาจหน้าที! ที!บริษัทฯ จะดําเนินการได้ 
(5) เรื!องที!ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื!อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที!ผ่านมา 

และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที!น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั -งหมด โดยที!     
ข้อเท็จจริงในเรื!องนั -นยงัไมไ่ด้เปลี!ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 

(6) เรื!องที!ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที!ไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง มีข้อเสนอที!คลุมเครือและไม่สามารถติดตอ่ผู้ เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทนัภายใน
ระยะเวลาที!กําหนด 

(7) เรื!องที!เป็นงานประจํา (Routine) หรือเป็นอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ     
เว้นแตเ่ป็นกรณีที!ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(8) เรื!องที!ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  
 

3.3 ที!ประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลั!นกรองเรื!องที!ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ก่อน    นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเรื!องที!ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
บรรจเุป็นวาระการประชมุในคําบอกกลา่วเรียกประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ตอ่ไป 
 

ข้อ 4. การเสนอชื�อกรรมการ 
 

4.1 ผู้ ถือหุ้นที!มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลกัเกณฑ์นี - สามารถเสนอชื!อบคุคลเพื!อ  
เข้ารับการเลือกตั -งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื!อบคุคลเพื!อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และขอให้ 
ผู้ ที!ได้รับการเสนอชื!อลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 2.2 
ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื!นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หลกัฐาน
การให้ความยินยอมของบคุคลที!ได้รับการเสนอชื!อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้าน          คณุสมบตัิ 
ได้แก่ การศกึษาและประวตัิการทํางานของบคุคลที!ได้รับการเสนอชื!อ และเอกสารประกอบเพิ!มเตมิที!จะ
เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที! 31 ธนัวาคม  
ตามที!อยูด่งันี - 

 
เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) 
เลขที� 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

 
 

ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบคุคลเพื!อเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื!อพร้อมทั -งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย      
ซึ!งรวมกันไม่น้อยกว่าข้อ 2.2 ในการนี -ให้กรอกชื!อซึ!งผู้ ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการ       
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ตดิตอ่แทน 1 ชื!อ และให้ถือวา่ การที!บริษัทฯ ตดิตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย
ที!ลงลายมือชื!อ 

 

ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคล
เพื!อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทําแบบเสนอชื!อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน  
พร้อมลงชื!อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที!ได้รับการ
เสนอชื!อในแบบเสนอชื!อกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษาและ
ประวัติการทํางานของบุคคลที!ได้รับการเสนอชื!อ และเอกสารประกอบเพิ!มเติมที!จะเป็นประโยชน์ต่อ   
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ของบคุคลที!ได้รับการเสนอชื!อเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

4.2 บคุคลที!ได้รับเสนอชื!อเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงันี - 
 

(1) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการที!ดีของบริษัทฯ 

(2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี!ยวกับด้านการเงิน การบญัชี กฎหมาย 
หรือการบริหารธุรกิจ 

(3) ต้องไมมี่ผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ 
   

  (3.1)  ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วน       
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื!น          
ที!ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ   

 (3.2)  ไมเ่ป็นคูส่ญัญา รับสมัปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทํานองเดียวกนักบับริษัทฯ  
หรือเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื!น ที!ประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
  

 (3.3)  หรือกรณีอื!นๆ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ/หรือที!กฎหมาย
บญัญตัไิว้ 
 

(4) มีเวลาให้กบับริษัทฯ ทั -งในเวลาและนอกเวลาการประชมุ รวมทั -งการปฏิบตัิงานอื!นๆ 
ตามที!คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

4.3 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการอิสระ จะพิจารณารายชื!อบุคคลที!มีผู้ ถือหุ้ นเสนอ พร้อม
เอกสารหลกัฐานที!เกี!ยวข้อง     ที!ครบถ้วน ถกูต้องและมีข้อมลูเพียงพอ ตามกระบวนการของบริษัทฯ เพื!อ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 
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(แบบ ก.) 

 

แบบเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 
 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากดั (มหาชน) จํานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขที! ...................... ถนน 
.................................................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมายเลข
โทรศพัท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที!ทํางาน .................................. 
E-mail (ถ้ามี) ..................................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ............. 
เรื!อง ............................................................................................................................................ 

(3) โดยมีข้อเสนอเพื!อพิจารณา........................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
และมีข้อมลูประกอบที!จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เชน่ ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ซึ!งมีเอกสารประกอบเพิ!มเตมิที!ได้ลงชื!อรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน ............. แผน่ 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. 
เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการตดิตอ่กบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื!องเพื!อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญ           
ผู้ ถือหุ้นประจําปี นี - หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ!มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื!อเป็น 
หลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื!อไว้เป็นสําคญั ดงันี - 
 ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 
 (.......................................................) 
 วนัที! ................................................. 
หมายเหตุ    
 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ  หลกัฐานอื!น
จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และ
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที!ได้ลงชื!อใน
แบบเสนอวาระการประชมุฉบบันี - พร้อมทั -งรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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2.  แบบเสนอวาระการประชุมจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัที! 31 ธันวาคม  เพื!อให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที!ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

3. ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบเสนอวาระ
การประชมุ และลงชื!อไว้เป็นหลกัฐานทกุราย รวมทั -ง ให้กรอกชื!อซึ!งผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุราย   มอบหมายให้เป็นผู้ รับการ
ติดต่อแทน 1 ชื!อ และให้ถือว่า การที!บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ ได้รับมอบหมาย      เป็นการติดต่อกับผู้ ถือหุ้นทุกรายที!ลง
ลายมือชื!อ แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 3.1   วรรค 2 

4. ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา
แบบเสนอวาระการประชมุ 1 แบบ ตอ่ 1 วาระ และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 3 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื!อ ชื!อ ชื!อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐาน   การเปลี!ยนแปลง
ดงักลา่ว พร้อมทั -งรับรองสาํเนาถกูต้อง 

6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ ถือหุ้นที!ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้หรือมี
คณุสมบตัิไมค่รบถ้วน 
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(แบบ ข.) 
 

แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ 
 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากดั (มหาชน) จํานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขที! ......................  ถนน 
.................................................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมายเลข
โทรศพัท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที!ทํางาน ..................................              
E-mail (ถ้ามี) ..................................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื!อ นาย/นาง/นางสาว .................................................. 
อายุ .......... ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ!งมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์  
ข้อ 4.2 และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที!ได้รับการเสนอชื!อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ!มเติมที!ได้        
ลงชื!อรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน ......... แผน่ 
 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. 
เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการตดิตอ่กบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอบุคคลเพื!อเป็นกรรมการ นี - หลักฐานการถือหุ้ น   
หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั -งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื!อเป็นหลกัฐาน 
ข้าพเจ้าได้ลงชื!อไว้เป็นสําคญั ดงันี - 
 ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 
 (.......................................................) 
 วนัที! ................................................. 

 

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บคุคลที!ได้รับ
การเสนอชื!อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทั -งยอมรับการปฏิบตัิตามการกํากบัดแูลกิจการที!ดีของบริษัทฯ และเพื!อเป็น
หลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื!อไว้เป็นสําคญั ดงันี - 
 

 ...................................................... บคุคลที!ได้รับการเสนอชื!อ 
 (.....................................................) 
 วนัที! ............................................... 
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หมายเหตุ    
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื!นจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และ
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ)          ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที!ได้ลง
ชื!อในแบบเสนอชื!อกรรมการฉบบันี - พร้อมทั -งรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 2. แบบเสนอชื!อกรรมการจะต้องสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที! 31 ธันวาคม  เพื!อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที!ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

3. ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพื!อเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุราย        ต้องกรอกแบบ
เสนอชื!อกรรมการ และลงชื!อไว้เป็นหลกัฐานทกุราย รวมทั -ง ให้กรอกชื!อซึ!งผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับ
การติดตอ่แทน 1 ชื!อ และให้ถือวา่ การที!บริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ได้รับ         มอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายที!ลง
ลายมือชื!อ แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์      ข้อ 4.1 วรรค 2 

4. ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื!อบุคคลเพื!อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้น
ต้องจดัทําแบบเสนอชื!อกรรมการ 1 ชดุ ตอ่กรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์       ข้อ 4.1 วรรค 3 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื!อ ชื!อ ชื!อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐาน   การเปลี!ยนแปลง
ดงักลา่ว พร้อมทั -งรับรองสาํเนาถกูต้อง 

6. บริษัทฯ จะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นที!ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คณุสมบตัิไมค่รบถ้วน  

7. บคุคลที!ได้รับเสนอชื!อเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี - 
7.1 มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการที!ดีของบริษัทฯ ฯลฯ ที!เกี!ยวข้อง 
7.2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี!ยวกบัด้านการเงิน การบญัชี กฎหมาย และการ

บริหารธุรกิจ 
7.4 ต้องไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ 

(1)  ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นสว่น      ไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื!น          ที!ประกอบกิจการอนัมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 

(2) ไมเ่ป็นคูส่ญัญา รับสมัปทาน หรือมีสว่นได้เสยีในทํานองเดียวกนักบับริษัทฯ หรือเป็น
หุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื!นที!ประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักลา่ว  ข้างต้น 

(3) หรือกรณีอื!นๆ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และ/หรือ  ที!กฎหมายบญัญัติ
ไว้ 

7.5 มีเวลาให้กบับริษัทฯ ทั -งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั -งการปฏิบตัิงานอื!นๆ ตามที!
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 


