แบบฟอร์ มการเสนอวาระล่ วงหน้ าสาหรับการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561
วันที่_____________________________
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว)/บริ ษทั ________________________________________________________
กรณี ที่เป็ นนิติบุคคลโปรดระบุชื่อผูต้ ิดต่อ _______________________________________________________
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
เลขที่ ________________ หมู่บา้ น / อาคาร ______________________ หมู่ที่ ________________________
ตรอก / ซอย ______________________ถนน_____________________ ตาบล / แขวง ___________________
อาเภอ / เขต ___________________ จังหวัด ______________________ รหัสไปรษณี ย ์ _________________
ประเทศ _______________________ โทรศัพท์____________________ โทรสาร _____________________
Email____________________________________________________________
2. จานวนหุ้นทีถ่ อื ________________________________________________ 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
4 ตาแหน่ง/สถานที่ทางานปัจจุบนั
5 วุฒิการศึกษา
6 ประวัติการทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี ) ตาแหน่ง/บริ ษทั /หน่วยงาน
7 จานวนหุน้ ที่ถือหุน้ ในบริ ษทั (รวมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
8 หนังสื อยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั (สามารถ
download หนังสื อยินยอมได้ในเว็บไซต์บริ ษทั )
9 กรณี ที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ผูถ้ ูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดเรื่ อง
กรรมการอิสระของบริ ษทั (เอกสารแนบ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทั )

4. เอกสารประกอบของผู้ถอื หุ้นเพือ่ ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี
1 สาเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่น จาก
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
ผูร้ ับฝากทรัพย์สินแสดงจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ ถืออยู่ หรื อ สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2 กรณี บุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง กรณี นิติบุคคล: สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลซึ่ งให้ออกไม่เกิน 1 เดือน และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3 กรณี ที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั แนบเอกสารตาม ข้อ 3.2
4 เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรั บรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อฉบับ นี้
ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นจริ งทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้เพื่อ
เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลายมือชื่อ __________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(

)

ลายมือชื่อ __________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(

)

ลายมือชื่อ __________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(

)

ลายมือชื่อ __________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(

)

เอกสารแนบ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับ เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อานาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั
(บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หมายถึงบริ ษทั ย่อยที่มีบริ ษทั แม่เป็ นบริ ษทั เดียวกัน)
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อ บริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ ม ของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานา ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้ มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้ มีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

8. นอกเหนื อจากคุณสมบัติของกรรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน กับบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยแล้ว กรรมการอิสระยังจะต้องไม่เปึ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่รับเงินเดื อนประจา หรื อถือหุ ้น
เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเปึ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

