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แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 
 

วนัท่ี______________________________ 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย, นาง, นางสาว) / บริษทั   ______________________________________________________ 

กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลโปรดระบุช่ือผูติ้ดต่อ ________________________________________________________ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 

เลขท่ี _________________หมู่บ้าน / อาคาร _______________________หมู่ท่ี _________________________

ตรอก / ซอย ______________________ถนน _____________________ ต าบล / แขวง ___________________ 

อ าเภอ / เขต ____________________ จงัหวดั ______________________รหัสไปรษณีย ์__________________ 

ประเทศ ________________________โทรศพัท ์____________________โทรสาร _____________________ 

Email _____________________________________________________________  

 
2. จ านวนหุ้นทีถ่ือ _________________________________________________หุ้น 
 
3. วาระทีเ่สนอ 

3.1. วาระทัว่ไปเร่ือง  � เพื่อพิจารณา � เพื่อทราบ 

วาระท่ีเสนอ ___________________________________________________________________________ 

เหตุผลประกอบ ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3.2. วาระการเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั  
(ขอใหแ้นบประวติัของบุคคลท่ีเสนอช่ือ) รายละเอียดดงัน้ี  

1 ช่ือ-นามสกลุ  
2 รูปถ่ายขนาด passport 1 ใบ 
3 ส าเนาบตัรประชาชน/ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติ)  
4 ต าแหน่ง/สถานท่ีท างานปัจจุบนั  
5 วฒิุการศึกษา  
6 ประวติัการท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) ต าแหน่ง/บริษทั/หน่วยงาน 
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7 จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั  (รวมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คือคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
8 หนังสือยินยอมให้เสนอช่ือเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั (สามารถ 

download หนงัสือยนิยอมไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั) 
9 กรณีท่ีเสนอแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระ ผูถู้กเสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดเร่ือง

กรรมการอิสระของบริษทั (ตามทา้ยเอกสารฉบบัน้ี) 

4. เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นเพือ่ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  
4.1. ส าเนาแสดงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย  ์หรือหลกัฐานอ่ืน

จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นแสดงจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.2. กรณีบุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
กรณีนิติบุคคล: ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงให้ออกไม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้ง ช่ือ
ในแบบขอเสนอน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

4.3. กรณีท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั เอกสารตามแนบตาม 
ขอ้ 3.2. 

4.4. เอกสารประกอบอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆท่ีแนบมาพร้อมหนังสือฉบับน้ี
ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นจริงทุกประการ และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้เพื่อ
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

 
ลายมือช่ือ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 
       (                                                                                       ) 
 
 
ลายมือช่ือ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 
      (                                                                                       ) 
 
 
ลายมือช่ือ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 
      (                                                                                       ) 
 
 
ลายมือช่ือ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 
      (                                                                                       ) 
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คุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษทั  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย (ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า    
2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
(บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึงบริษทัยอ่ยท่ีมีบริษทัแม่เป็นบริษทัเดียวกนั) 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ ควบคุมของบริษทั เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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8. นอกเหนือจากคุณสมบติัของกรรรมการบริษทัเก่ียวกบัการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนักบั
บริษทั และบริษทัย่อยแลว้ กรรมการอิสระยงัจะตอ้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 


