
 

__________________________________________________________________________________ 

แบบฟอรม์การเสนอวาระล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 

        วนัที_่_________________________ 

1.ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว/บรษิทั)___________________________________________________ 

กรณีทีเ่ป็นนิตบิุคคลโปรดระบุชือ่ผูต้ดิต่อ____________________________________________________ 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั 

เลขที_่_______________หมูบ่า้น / อาคาร___________________________หมูท่ี_่__________________ 

ตรอก/ซอย_____________________ถนน_____________________ต าบล/แขวง___________________ 

อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย_์________________ 

ประเทศ_________________________โทรศพัท_์__________________โทรสาร____________________ 

อเีมล_์______________________________________________ 

2. จ านวนหุ้นท่ีถือ_________________________________________หุน้ 

3. วาระท่ีเสนอ 

  3.1 วาระทัว่ไป           เพือ่พจิารณา             เพือ่ทราบ 

  วาระทีเ่สนอ________________________________________________________________________ 

  เหตุผลประกอบ_____________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

 

 3.2 วาระเสนอชือ่บุคคลทีเ่หมาะสมเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 

(ขอใหแ้นบประวตับิุคคลทีเ่สนอชือ่) รายละเอยีด ดงันี้ 

      1. ชือ่ – นามสกุล 

 2. รปูถ่ายขนาด passport  1 ใบ 
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3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ 

 4. ต าแหน่งสถานทีท่ างานปัจจุบนั 

 5. วุฒกิารศกึษา 

 6. ประวตักิารท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) ต าแหน่ง/บรษิทั/หน่วยงาน 

 7. จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั (รวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คอืคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

 8. หนงัสอืยนิยอมใหเ้สนอชือ่เพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั (สามารถ 

download หนงัสอืยนิยอมไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั) 

 9. กรณีทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ผูถู้กเสนอชือ่จะตอ้งมคีุณสมบตัติามขอ้ก าหนดเรือ่ง

กรรมการอสิระของบรษิทั (ตามทา้ยเอกสารฉบบันี้) 

4. เอกสารประกอบของผูถ้ือหุ้นเพื่อขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 

2564 

   4.1 ส าเนาแสดงการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ไดแ้ก่หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจาก

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืผูร้บัฝาก

ทรพัยส์นิแสดงจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู ่หรอืส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

  4.2 กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 กรณีนิตบิุคคล : ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล ซึง่ออกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการทีม่อี านาจลงนามที ่ไดล้งชือ่ในแบบขอ้เสนอนี้ 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

  4.3 กรณีทีเ่สนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั เอกสารแนบตามขอ้ 3.2  

  4.4 เอกสารแนบประกอบอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆ ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืฉบบันี้ถูกตอ้ง

ครบถว้น และเป็นจรงิทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้เพือ่เป็น

หลกัฐาน ขา้พเจา้จงึลงลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 
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ลายมอืชือ่________________________________________ผูถ้อืหุน้ 

(_________________________________________) 

 

ลายมอืชือ่________________________________________ผูถ้อืหุน้ 

(_________________________________________) 

 

ลายมอืชือ่________________________________________ผูถ้อืหุน้ 

(_________________________________________) 

 

ลายมอืชือ่________________________________________ผูถ้อืหุน้ 

(_________________________________________) 
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เอกสารแนบ 

__________________________________________________________________________________ 

คณุสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั

รว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้  ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูเ้กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ

รายนัน้ๆ ดว้ย (ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ บุคคลตามมาตรา  258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย)์ 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ทัง้นี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไมร่วมถงึ กรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาสว่น

ราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  

(บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หมายถงึ บรษิทัยอ่ยทีม่บีรษิทัแมเ่ป็นบรษิทัเดยีวกนั) 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 

บดิา มารดา คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ

ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทั

ยอ่ย  

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผุถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างเป็นอสิระของตน 

รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืมอี านาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั

บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไมเ่คยหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อ านาจควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืมอี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านกั

งานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่คยหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืที่

ปรกึษาทางการเงนิทีไ่ดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั

รว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืมอี านาจ

ควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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8. นอกเหนือจากคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนักบั

บรษิทั และบรษิทัยอ่ยแลว้ กรรมการอสิระยงัจะตอ้งไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน

ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั  
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