
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล            
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ข้อ 1.   วัตถุประสงค ์
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ค  ำนึงถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้น และเพ่ือเป็น              
กำรส่งเสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี บริษัทฯ จึงเปิด
โอกำสใหผู้้ถือหุน้เสนอวำระท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบักำร
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้ เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ
ในท่ีประชุมสำมัญใหญ่ผูถื้อหุ้นประจ ำปี เพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
รวมทัง้ชว่ยใหบ้รษิัทฯ สำมำรถปฏิบตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม    
 

ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวำระกำรประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมกำร ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี  ้
 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีถือหุน้ไม่น้อยกว่ำ รอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้

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

3.1 ผู้ถือหุ้น ท่ี มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2  ของหลักเกณฑ์นี ้ สำมำรถเสนอเรื่อง                        
เพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำร
ประชมุใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี” (แบบ ก.) พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และแนบหลกัฐำนกำรถือหุน้
ตำมหลักเกณฑ์ใน ข้อ 2 ได้แก่ ต้นฉบับหนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืนจำก                 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์่อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2565 เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีเวลำ
เพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุได ้ตำมท่ีอยูด่งันี ้
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เลขานุการบริษัท 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอวำระกำร

ประชุมต่อคณะกรรมกำร ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำย กรอก “แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมใหญ่
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี” (แบบ ก.) ลงลำยมือช่ือพรอ้มทัง้แสดงตน้ฉบบัของหลกัฐำนกำรถือหุน้ของแตล่ะ
รำย ซึ่งเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำขอ้ 2.1 แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั  ในกำรนีใ้หก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อ
หุ้นร่วมกันทุกรำยมอบหมำยให้เป็นผู้รบักำรติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่ำ กำรท่ีบริษัทฯ ติดต่อกับ           
ผูไ้ดร้บัมอบหมำยเป็นกำรตดิตอ่กบัผูถื้อหุน้ทกุรำยในกลุม่เดียวกนั 

 

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

 

3.2 เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
บรรจเุรื่องดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวำระกำรประชมุ 

 

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

(2) เรื่องซึ่งกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บักำรพิจำรณำจำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้และบรษิัทฯ 
ไดด้  ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุแลว้ 

(3) เรื่องท่ีมิใชอ่  ำนำจหนำ้ท่ีของท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ตำมกฎหมำย 
(4) เรื่องท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตวตัถปุระสงคห์รืออ ำนำจหนำ้ท่ี ท่ีบริษัทฯ จะด ำเนินกำร

ได ้
(5) เรื่องท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ 

และไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ี     
ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(6) เรื่องท่ีใหข้อ้มูลเอกสำรหลกัฐำน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีขอ้ควำมท่ีไม่ตรงตำม
ควำมเป็นจริง มีขอ้เสนอท่ีคลุมเครือและไม่สำมำรถติดต่อผู้เสนอใหแ้กไ้ขได ้หรือเสนอมำไม่ทนัภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
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(7) เรื่องท่ีเป็นธุรกิจปกต ิหรือเป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของบรษิัทฯ 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 ้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ  
เขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรได ้โดยกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร” (แบบ ข.) 
และขอใหผู้ท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือ กรอกและลงนำมยินยอมในแบบแสดงควำมยินยอม พรอ้มแนบหลกัฐำน
กำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑใ์น ขอ้ 2 ไดแ้ก่ ตน้ฉบบัของหนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำน
อ่ืนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้หนงัสือใหค้วำมยินยอมท่ีลงนำมแลว้ของบุคคลท่ีไดร้บั
กำรเสนอช่ือ ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ)  พรอ้มแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิ  ไดแ้ก่ ประวตัิโดยสงัเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวตัิส่วนตวั 
ประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำน เป็นต้น  และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอ่ืนท่ีจะเป็น
ประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) และส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2565 
ตำมท่ีอยูด่งันี ้

 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
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ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอช่ือบุคคล           

เพ่ือเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร ใหผู้ถื้อหุน้แตล่ะรำยกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร” 
(แบบ ข.) ลงลำยมือช่ือพรอ้มทั้งแสดงตน้ฉบับของหลักฐำนกำรถือหุ้นทุกรำย ซึ่งรวมกันไม่นอ้ยกว่ำ             
ขอ้ 2.1 แลว้รวมเป็นชดุเดียวกนั ในกำรนีใ้หก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อหุน้รว่มกันทกุรำยมอบหมำยใหเ้ป็นผูร้บักำร
ตดิตอ่แทน 1 ช่ือ และใหถื้อวำ่ กำรท่ีบรษิัทฯ ติดตอ่กบัผูไ้ดร้บัมอบหมำยเป็นกำรติดตอ่กบัผูถื้อหุน้ทกุรำย
ท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั 
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ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำ“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร”     
(แบบ ข.) 1 ชุด ต่อกรรมกำร 1 คนท่ีเสนอ พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้น และแนบ “หนงัสือให้
ควำมยินยอม” ท่ีลงนำมแลว้ ของบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือแต่ละรำย พรอ้มเอกสำรแนบตำม ขอ้ 4.1 
วรรคแรก เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำดว้ย   

4.2 บคุคลท่ีไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมกำร ตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงันี  ้
 

(1) มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 

(2) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ และประสบกำรณ์ ท่ีเป็นประโยชนอ์ย่ำง
ส ำคญัตอ่ธุรกิจของบรษิัทฯ  

(3) ตอ้งไมมี่ผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีขดัแยง้กบับรษิัทฯ 
   

  (3.1)  ประกอบกิจกำร หรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วน       
ไม่จ  ำกัดควำมรบัผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ 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/หรือ ท่ีกฎหมำยบญัญตัไิว ้
 

(4) มีเวลำใหก้บับรษิัทฯ ทัง้ในเวลำและนอกเวลำกำรประชมุ รวมทัง้กำรปฏิบตัิงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำย 

4.3 บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรอิสระ จะพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นเสนอ พรอ้ม
เอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องท่ีครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ตำมกระบวนกำรของบริษัทฯ               
เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตอ่ไป ทัง้นี ้ค  ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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ข้อที ่5.  การแจ้งผลการพจิารณา 
 

บริษัทฯ จะแจง้มติคณะกรรมกำรใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงผลกำรพิจำรณำเรื่องกำรบรรจุ / ไม่บรรจุ
วำระกำรประชุม หรือ กำรพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ พรอ้มระบุเหตุผล ในกำรแจ้งมติ
คณะกรรมกำรเรื่องเก่ียวกับกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภำยในเดือนมีนำคมในแตล่ะปี  โดยเรื่อง
ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
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 ...........................เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี ....................   จนถึง
ปั จจุบั น  มี หุ้ น จ ำน วน  .................................. หุ้น  อยู่ บ้ ำน เลข ท่ี  ...................... 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)   ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว ................................. ..................บัตร
ประชำชนเลขท่ี ................................. เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมำยจำกขำ้พเจำ้ ในกำรติดตอ่กบับรษิัทฯ ตำม
หลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำ ข้อควำมในแบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญ           
ผูถื้อหุ้นประจ ำปี ฉบับนี ้หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบทั้งหมดท่ีแนบมำพรอ้มนี ้ ถูกตอ้ง              
ทกุประกำร และเพ่ือเป็น หลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้
 
 ......................................................... ผูถื้อหุน้ 
 (.......................................................) 
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หมายเหตุ (แบบ ก)    
 

1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบส ำเนำหลักฐำนกำรแสดงตัวตน ไดแ้ก่ ส  ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีตำ่งชำติ) และตน้ฉบบัหลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์
หรือ  หลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้ง
แนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณี
ต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอวำระกำรประชุมฉบบันี ้พรอ้มทั้ง
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง นอกจำกนัน้ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูต้ิดตอ่กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
จะตอ้งเป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของนิตบิคุคลนัน้ 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระกำรประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอกแบบเสนอวำระกำร
ประชมุ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนพรอ้มแนบเอกสำรตำมขอ้ 1. แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  

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

4. กรณีผูถื้อหุน้มีกำรเปล่ียนแปลงช่ือ / ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำน กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5.  แบบเสนอวำระกำรประชุมและเอกสำรแนบจะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 23 กุมภำพันธ ์2565 
เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑข์องบริษัทฯ และเสนอท่ีประชุมใหญ่สำมัญผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2565 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่พิจำรณำ ขอ้เสนอจำกผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลหรือเอกสำรไม่ครบถว้น หรือไม่
ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อไดห้รือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือส่งเอกสำรมำล่ำช้ำกว่ำเวลำท่ี
ก ำหนด ทัง้นี ้ค  ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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(แบบ ข.) 
 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 
 

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

(1) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บตัรประชำชน
เลขท่ี ............................เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี ...................... จนถึง
ปั จจุบั น มี หุ้ น จ ำน วน  .......... ........................ หุ้ น  อยู่ บ้ ำน เลข ท่ี  ......................  ถนน 
.................................................................... ต  ำบล/แขวง .............................................. ....... 
อ ำเภอ/เขต ........................................ ...... จังหวัด ............................................... หมำยเลข
โทรศพัทมื์อถือ ............................................ หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน .................................. 
E-mail (ถำ้มี) ............................................... 

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว .................................................. 
หมำยเลขบตัรประชำชน/หนังสือเดินทำง(กรณีต่ำงชำติ) .................................. อำยุ .......... ปี เป็น
กรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัคิรบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑ ์ ขอ้ 4.2 และมี “แบบ
ให้ควำมยินยอม” ท่ีลงนำมแล้วของบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือ พรอ้มส ำเนำบัตรประชำชน/หนังสือ
เดินทำง(กรณีชำวต่ำงชำติ) พรอ้มแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบัติ  ไดแ้ก่ ประวัติ
โดยสงัเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวตัิส่วนตวั ประวตัิกำรศกึษำและประสบกำรณก์ำรท ำงำน เป็น
ตน้ และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) ท่ีไดล้ง
ช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนำ้ จ ำนวน ......... แผน่ 
 (3)  ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยให ้นำย/นำง/นำงสำว ................................................................. 
เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมำยจำกขำ้พเจำ้ ในกำรตดิตอ่กบับรษิัทฯ ตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 
 

 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ ขอ้ควำมในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร ฉบบันี ้หลกัฐำนกำรถือ
หุน้ หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอม และเอกสำรประกอบทัง้หมด ถกูตอ้งทกุประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน 
ขำ้พเจำ้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้
 
 
 ......................................................... ผูถื้อหุน้ 
 (.......................................................) 
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หนังสือให้ความยินยอม 

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

(4) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. บัตร
ประชำชน/หนังสือเดินทำง(กรณีชำวต่ำงชำติ) เลขท่ี ..........................บุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเป็น
กรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรบัรองว่ำมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑ ์
ขอ้ 4.2 รวมทัง้ยอมรบักำรปฏิบตัติำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทฯ   

 
พรอ้มกันนี ้ขำ้พเจ้ำไดแ้นบ ส ำเนำบัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ ประวตัิโดยสงัเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวตัิ
ส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอ่ืนท่ีจะเป็น
ประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร  พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำทกุฉบบั  

 
เพ่ือเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้

 
 
 ...................................................... บคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือ 
 (.....................................................) 
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หมายเหตุ (แบบ ข)   
 
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบส ำเนำหลักฐำนกำรแสดงตัวตน ไดแ้ก่ ส  ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือ

เดินทำง (กรณีตำ่งชำติ) และตน้ฉบบัหลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์
หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล จะต้องแนบ
ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง ( กรณี
ชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมกำรฉบับนี ้พรอ้มทั้ง
รบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั นอกจำกนัน้ บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูต้ดิตอ่กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติ
บคุคล จะตอ้งเป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของนิตบิคุคลนัน้ 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุน้ทกุรำย ตอ้งจดัท ำแบบเสนอ
ช่ือกรรมกำร และจดัใหมี้หนงัสือใหค้วำมยินยอมของผูร้บักำรเสนอช่ือ พรอ้มเอกสำรแนบ และลงช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมไวเ้ป็นชดุเดียวกนั   

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้ง
จดัท ำแบบเสนอช่ือกรรมกำร และหนังสือใหค้วำมยินยอม 1 ชุด ต่อกรรมกำร 1 คน แลว้รวบรวมไว้
เป็นชดุเดียวกนั  

4. กรณีผูถื้อหุน้มีกำรเปล่ียนแปลง ช่ือ/ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำน กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5. แบบเสนอช่ือกรรมกำรและเอกสำรแนบจะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2565 เพ่ือให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำตำมหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2565 

6.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจำรณำขอ้เสนอจำกผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่
สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น และไม่พิจำรณำบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือท่ีขำดคณุสมบตั ิ
หรือ มีคุณสมบตัิตอ้งหำ้ม ตำมท่ีระบุใน ขอ้ 4.2 หรือ เอกสำรท่ีส่งมำล่ำชำ้กว่ำเวลำท่ีก ำหนด ทัง้นี ้    
ค  ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

  
 


