
 

แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
 

วนัท่ี _____________________________  
1. ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ-นามสกลุ (นาย,นาง,นางสาว)/บริษทั ________________________________________________________  
กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลโปรดระบุช่ือผูติ้ดต่อ _______________________________________________________  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
เลขท่ี ________________ หมู่บา้น / อาคาร ______________________ หมู่ท่ี ________________________  
ตรอก / ซอย ______________________ถนน _____________________ ต าบล / แขวง ___________________  
อ าเภอ / เขต ___________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย ์ _________________  
ประเทศ _______________________ โทรศพัท_์___________________ โทรสาร _____________________  
Email ____________________________________________________________  

2. จ านวนหุ้นทีถ่อื ________________________________________________ หุ้น 

3. วาระทีเ่สนอ 
3.1 วาระทัว่ไปเร่ือง     □ เพื่อพิจารณา    □ เพื่อทราบ 
วาระท่ีเสนอ __________________________________________________________________________  
เหตผุลประกอบ _______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.2 วาระการเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
(ขอใหแ้นบประวติัของบุคคลท่ีเสนอช่ือ) รายละเอียดดงัน้ี 

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

download หนงัสือยนิยอมไดใ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั) 
9 กรณีท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ผูถู้กเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดเร่ือง 

กรรมการอิสระของบริษทั (เอกสารแนบ คุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั) 



 

4. เอกสารประกอบของผู้ถอืหุ้นเพือ่ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
1 ส าเนาแสดงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืน จาก

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

2 กรณีบุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีนิติบุคคล: ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงให้ออกไม่เกิน 1 เดือน และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3 กรณีท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั แนบเอกสารตาม ขอ้ 3.2 
4 เอกสารประกอบอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆท่ีแนบมาพร้อมหนังสือฉบับน้ี 
ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวไดเ้พ่ือ 
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 
 
 

ลายมือช่ือ __________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                                 ) 
 
 
 

ลายมือช่ือ __________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                                ) 
 
 
 

ลายมือช่ือ __________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                               ) 
 
 
 

ลายมือช่ือ __________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                               ) 

 

 

 

 



 

 
เอกสารแนบ 

คุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.0  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม       
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย (ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั 

(บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึงบริษทัยอ่ยท่ีมีบริษทัแม่เป็นบริษทัเดียวกนั) 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านา ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพ
นั้นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

 



 

 

8. นอกเหนือจากคุณสมบติัของกรรรมการบริษทัเก่ียวกบัการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั กบับริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยแลว้ กรรมการอิสระยงัจะตอ้งไม่เปึนลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเปึนการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 


