เอกสารแนบ 1
แบบฟอร์ มการเสนอวาระล่ วงหน้ าสาหรับการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2564
วันที่______________________________
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริ ษทั ______________________________________________________
กรณี ที่เป็ นนิติบุคคลโปรดระบุชื่อผูต้ ิดต่อ ________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
เลขที่ _________________หมู่บ้าน / อาคาร _______________________หมู่ที่ _________________________
ตรอก / ซอย ______________________ถนน _____________________ ตาบล / แขวง ___________________
อาเภอ / เขต ____________________ จังหวัด ______________________รหัสไปรษณี ย ์ __________________
ประเทศ ________________________โทรศัพท์ ____________________โทรสาร _____________________
Email _____________________________________________________________
2. จานวนหุ้นทีถ่ ือ _________________________________________________หุ้น
3. วาระทีเ่ สนอ
3.1. วาระทัว่ ไปเรื่ อง � เพื่อพิจารณา � เพื่อทราบ
วาระที่เสนอ ___________________________________________________________________________
เหตุผลประกอบ ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.2. วาระการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั
(ขอให้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อ) รายละเอียดดังนี้
1 ชื่อ-นามสกุล
2 รู ปถ่ายขนาด passport 1 ใบ
3 สาเนาบัตรประชาชน/ สาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ที่เป็ นชาวต่างชาติ)
4 ตาแหน่ง/สถานที่ทางานปั จจุบนั
5 วุฒิการศึกษา
6 ประวัติการทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี ) ตาแหน่ง/บริ ษทั /หน่วยงาน
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7 จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั (รวมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
8 หนังสื อยินยอมให้เสนอชื่ อเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั (สามารถ
download หนังสื อยินยอมได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั )
9 กรณี ที่ เสนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิ ส ระ ผูถ้ ู กเสนอชื่ อ จะต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามข้อ ก าหนดเรื่ อ ง
กรรมการอิสระของบริ ษทั (ตามท้ายเอกสารฉบับนี้)
4. เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นเพือ่ ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี
4.1. สาเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่น
จากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
ผูร้ ับฝากทรัพย์สินแสดงจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ ถืออยู่ หรื อ สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2. กรณี บุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี นิ ติบุคคล: สาเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคลซึ่ งให้ออกไม่เกิ น 1 เดื อน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ ได้ลง ชื่อ
ในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3. กรณี ที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั เอกสารตามแนบตาม
ข้อ 3.2.
4.4. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆที่ แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี้
ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นจริ งทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อ
เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลายมือชื่อ ___________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)

ลายมือชื่อ ___________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)

ลายมือชื่อ ___________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)

ลายมือชื่อ ___________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)
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คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย

บริ ษ ัท ร่ วม หรื อนิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทั้งนี้ ให้ นับ รวมการถื อ หุ ้น ของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งของ
กรรมการอิ ส ระรายนั้น ๆ ด้วย (ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง หมายถึ ง บุ คคลตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา
ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
(บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หมายถึงบริ ษทั ย่อยที่มีบริ ษทั แม่เป็ นบริ ษทั เดียวกัน)
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น

บิ ด ามารดา คู่ ส มรส พี่ น้อง และบุ ต ร รวมทั้งคู่ สมรสของบุ ตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี

อ านาจควบคุ มของบริ ษ ัท และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ มี นัย ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม หรื อหุ ้ นส่ วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่

ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่ งได้รับค่ าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่ อปี จากบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับ การแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่

หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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8. นอกเหนื อจากคุณสมบัติของกรรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว กรรมการอิ สระยังจะต้องไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ1.0 ของจานวนหุ น้ ที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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