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แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าสําหรับการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2563 

 
วนัที�______________________________ 

1. ข้อมูลทั'วไป 

ชื�อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริษทั   ______________________________________________________ 

กรณีที�เป็นนิติบุคคลโปรดระบุชื�อผูติ้ดต่อ ________________________________________________________ 

ที'อยู่ ปัจจุบัน 

เลขที� _________________หมู่บา้น / อาคาร _______________________หมู่ที� _________________________

ตรอก / ซอย ______________________ถนน _____________________ ตาํบล / แขวง ___________________ 

อาํเภอ / เขต ____________________ จงัหวดั ______________________รหสัไปรษณีย ์ __________________ 

ประเทศ ________________________โทรศพัท ์____________________โทรสาร _____________________ 

Email _____________________________________________________________ 

 
2. จํานวนหุ้นที'ถือ _________________________________________________หุ้น 

 

3. วาระที'เสนอ 

3.1. วาระทั�วไปเรื�อง  � เพื�อพิจารณา � เพื�อทราบ 

วาระที�เสนอ ___________________________________________________________________________ 

เหตุผลประกอบ ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3.2. วาระการเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัAงใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั  
(ขอใหแ้นบประวติัของบุคคลที�เสนอชื�อ) รายละเอียดดงันีA   

1 ชื�อ-นามสกุล  
2 รูปถ่ายขนาด passport 1 ใบ 
3 สาํเนาบตัรประชาชน/ สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีที�เป็นชาวต่างชาติ)  
4 ตาํแหน่ง/สถานที�ทาํงานปัจจุบนั  
5 วุฒิการศึกษา  
6 ประวติัการทาํงาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) ตาํแหน่ง/บริษทั/หน่วยงาน 
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7 จาํนวนหุน้ที�ถือในบริษทั  (รวมผูที้�เกี�ยวขอ้ง คือคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
8 หนังสือยินยอมให้เสนอชื�อเพื�อเขา้รับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั (สามารถ 

download หนงัสือยนิยอมไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั) 
9 กรณีที�เสนอแต่งตัA งเป็นกรรมการอิสระ ผู ้ถูกเสนอชื�อจะต้องมีคุณสมบติัตามข้อกาํหนดเรื� อง

กรรมการอิสระของบริษทั (ตามทา้ยเอกสารฉบบันีA ) 

-. เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นเพื'อขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  

4.1. สาํเนาแสดงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอื�น
จากบริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นแสดงจาํนวนหุน้ที�ผูถ้ือหุน้ถืออยู ่หรือ สาํเนาใบหุน้ที�ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.2. กรณีบุคคลธรรมดา: สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
กรณีนิติบุคคล: สาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ�งให้ออกไม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบตัรประจาํตวั 
ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามที�ไดล้ง ชื�อ
ในแบบขอเสนอนีA  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

4.3. กรณีที�เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั เอกสารตามแนบตาม 
ขอ้ W.X. 

4.4. เอกสารประกอบอื�นๆ (ถา้มี) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าข้อมูลขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆที�แนบมาพร้อมหนังสือฉบบันีA
ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นจริงทกุประการ และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้เพื�อ
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

 

 
ลายมือชื�อ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 
(                                                                                       ) 
 
 
ลายมือชื�อ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 
(                                                                                       ) 
 
 
ลายมือชื�อ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 
(                                                                                       ) 
 
 
ลายมือชื�อ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 
(                                                                                       ) 
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คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษทั  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0  ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทัAงหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ ทัAงนีA  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ที�เกี�ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัAน ๆ ดว้ย (ผูที้�เกี�ยวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา X\] แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 
ปี ทัAงนีA  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
(บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หมายถึงบริษทัยอ่ยที�มีบริษทัแม่เป็นบริษทัเดียวกนั) 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทัAงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทัAงไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุม ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ ควบคุมของบริษทั เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�
ปรึกษาทางการเงินซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนัAนดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตัAงขึAนเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
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8. นอกเหนือจากคุณสมบติัของกรรรมการบริษทัเกี�ยวกบัการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนักบั
บริษทั และบริษทัย่อยแลว้ กรรมการอิสระยงัจะตอ้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1.0 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทัAงหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบ
กิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 


