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หลกัเกณฑก์ำรเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำ 

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีค ำนึงถงึสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของ
ผูถ้อืหุน้ จงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่ำส ำคญัและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำบรรจุเป็นวำระกำร
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 และใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม เพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็น
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยมหีลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

ข้อ 1. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบรษิทั จะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 
1.1) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีม่สีดัส่วนกำรถอืหุน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 2 ของหุน้ทีเ่รยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ

โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนักไ็ด้  
1.2) ตอ้งถอืหุน้ในสดัสว่นทีก่ ำหนดตำมขอ้ 1.1 นบัจำกวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้หรอื

วนัทีเ่สนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และตอ้งถอืหุน้ในวนัทีม่สีทิธิใ์นกำรเขำ้ร่วมประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีนัน้ๆ  

ข้อ 2.  กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ือหุ้น 
2.1)  กำรสงวนสิทธิไม่บรรจเุรือ่งดงัต่อไปน้ีเป็นวำระกำรประชุม 

2.1.1) เรื่องทีข่ดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรอืหน่วยงำน
ทีก่ ำกบัดแูลบรษิทัฯ หรอืไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และหลกัเกณฑก์ำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั 

2.1.2) เรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ของบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
2.1.3) เรื่องทีเ่ป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของคณะกรรมกำรเวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยอย่ำงมี

นยัส ำคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 
2.1.4) เรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  
2.1.5) เรื่องทีบ่รษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแลว้  
2.1.6) เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ ำนำจทีบ่รษิทัฯ จะด ำเนินกำรได ้
2.1.7) เรื่องที่ผู้ถอืหุน้ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ และได้รบัมตสินับสนุนด้วยเสยีง

น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสทิธทิีอ่อกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิยงัไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอย่ำงมี
นยัส ำคญั 

2.1.8) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่สำมำรถตดิต่อได ้ 
2.1.9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตำมขอ้ 1 หรอืไม่ปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

ก ำหนดไว ้
2.1.10) เรื่องทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแลว้ว่ำ ไม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

2.2) ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น 
2.2.1) ผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตำมขอ้ 1 ต้องกรอกขอ้มูล แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำร

ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 (แบบ ก.) ใหค้รบถ้วนและลงลำยมอืชื่อ พรอ้มทัง้ส่งหลกัฐำนกำร
ถอืหุน้ตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 และเอกสำรประกอบเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี  

2.2.2)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมขอ้ 1 ต้องกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 
ระเบยีบวำระ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจดัท ำ แบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบยีบวำระ และลงลำยมอืชื่อใหค้รบถว้น  



บริษทั จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน้า 2 / 9 
 

ทัง้นี้  ผู้ถือหุ้นต้องจดัท ำและน ำส่ง แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 
2562 (แบบ ก.) และลงลำยมอืชื่อ พรอ้มทัง้แนบหลกัฐำนกำรแสดงตนเพื่อประกอบพจิำรณำ ทีค่รบถว้น
และถูกตอ้ง ให้ถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ดงันี้   
(1) หลกัฐำนกำรแสดงตน:  

ก. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนังสอืเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ข. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตัว
ประชำชน / หนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมที่
ไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2) หลกัฐำนกำรถอืครองหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(3) เอกสำรประกอบเพิม่เตมิ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง (ถำ้ม)ี  

อน่ึง ผูถ้อืหุน้สำมำรถแจง้ระเบยีบวำระอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรทีห่มำยเลข 02-473-8398 หรอื 
Email Address ของเลขำนุกำรบรษิทัที ่cs@gfpt.co.th ละจดัส่งต้นฉบบัโดยทำงจดหมำยลงทะเบยีน
ไปยงั : 

 “เลขำนุกำรบริษทั  
บริษทั จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
อำคำรจีเอฟพีที ชัน้ 18 
เลขท่ี 312 ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงบำงมด  
เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150” 

2.2.3)  เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองในเบือ้งตน้ โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
2.2.3.1) เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น

ทรำบ หำกผู้ถือหุ้นไม่ด ำเนินกำรแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภำยในวันที่            
21 มกรำคม 2562 เลขำนุกำรบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่อง 

2.2.3.2)  เรือ่งท่ีผูถ้ือหุ้นมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 เลขำนุกำรบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อื
หุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในวนัที ่21 มกรำคม 2562 

2.2.3.3)  เรื่องท่ีไม่เข้ำข่ำยตำม (2.2.4.1) หรือ (2.2.4.2) เลขำนุกำรบรษิัทจะท ำกำรรวบรวมเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2562 

2.2.4) คณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอซึง่จะตอ้งไม่
มลีกัษณะเขำ้ขำ่ยตำมทีร่ะบุในขอ้ 2.1.1 - 2.1.10 เวน้แต่คณะกรรมกำรจะพจิำรณำเป็นอย่ำงอื่น 

2.2.5)  เรื่องที่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัจะได้รบักำรบรรจุเป็นระเบยีบวำระกำรประชุมใน
หนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ พร้อมขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมกำร ส ำหรบัเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำร บรษิทัฯจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (ผ่ำน
ทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ)   

ข้อ 3.  กำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

3.1)  คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรบริษทั 
 บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มดงันี้ 

3.1.1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด , 
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั 

mailto:cs@gfpt.co.th
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3.1.2) เป็นผูม้คีุณสมบตัติำมขอ้บงัคบัของบรษิทั จเีอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) ในหมวดที ่4 ขอ้ 17 
3.1.3) เป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในธุรกจิและอุตสำหกรรมทีบ่รษิทัด ำเนินกจิกำรอยู่ 
3.1.4) เป็นผูม้คีวำมเป็นอสิระ มชีื่อเสยีง มปีระวตักิำรท ำงำนด ีปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรอบคอบ ซื่อสตัย ์สจุรติ 

มีจริยธรรมที่ดีงำม และเป็นผู้ที่ได้รับกำรยกย่องจำกสังคม  สำมำรถปฏิบัติงำนต่ำงๆตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัไดร้บัมอบหมำย 

3.1.5) เป็นผู้มีอำยุที่เหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำ มำรถเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  

3.1.6) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรอืเขำ้ร่วมเป็นหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำร หรอืผู้บรหิำร หรอืพนักงำนของบรษิัทที่
ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั หรอืเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทั
ย่อย 

3.1.7) ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิ 2 บรษิทั 

3.2)  ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 
3.2.1) ผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตำมขอ้ 1 ต้องกรอกขอ้มูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำ

คดัเลอืกเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) และแบบขอ้มูลของบุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อเพื่อรบักำรพจิำรณำ
เลอืกตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (แบบ ค.) ใหค้รบถว้นและลงลำยมอืชื่อ และจดัสง่เอกสำรประกอบกำร
พจิำรณำใหถ้งึบรษิทั  

3.2.2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ผูถ้อื
หุน้ต้องจดัท ำ แบบ ข. 1 ชุด ต่อกรรมกำร 1 คน พรอ้มลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้น พรอ้ม
ทัง้กรอกเอกสำร แบบ ค. และแนบเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำดำ้นคุณสมบตั ิของบุคคลทีไ่ดร้บักำร
เสนอชื่อเป็นกรรมกำรทุกคนดว้ย  

ทัง้นี้  ผู้ถือหุ้นต้องจดัท ำและน ำส่งเอกสำรฉบบัจริง แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำคดัเลือกเป็น
กรรมกำร  (แบบ ข.) และลงลำยมอืชื่อ พร้อมทัง้แนบหลกัฐำนกำรแสดงตนเพื่อประกอบพจิำรณำ ที่
ครบถว้นและถูกตอ้ง ให้ถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ดงันี้   
(1) หลกัฐำนกำรแสดงตน:  

ก.  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนังสอืเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ข.  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตัว
ประชำชน / หนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมที่
ไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2) หลกัฐำนกำรถอืครองหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(3) แบบขอ้มูลของบุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
(แบบ ค.) ลงลำยมอืชื่อโดยบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ 

(4) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติ
กำรศกึษำ ประวตักิำรท ำงำน จ ำนวนหุน้ทีถ่อือยู่ในบรษิทัฯ สว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
/บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบับรษิทัฯ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 

(5) เอกสำรประกอบเพิม่เตมิ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง (ถำ้ม)ี  

http://www.pttep.com/newupload/File/Corporate/en/Propose%20AG_Board_A_th.pdf
http://www.pttep.com/newupload/File/Corporate/en/Propose%20AG_Board_A_th.pdf
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อน่ึง ผูถ้อืหุน้สำมำรถแจง้ระเบยีบวำระอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรทีห่มำยเลข 02-473-8398 หรอื 
Email Address ของเลขำนุกำรบรษิทัที ่cs@gfpt.co.th และจดัส่งตน้ฉบบัโดยทำงจดหมำยลงทะเบยีน
ไปยงั : 

  “เลขำนุกำรบริษทั  
บริษทั จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
อำคำรจีเอฟพีที ชัน้ 18 
เลขท่ี 312 ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงบำงมด  
เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150” 

3.2.3) เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองในเบือ้งตน้ โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
3.2.3.1) กรณีท่ีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น

ทรำบ หำกผู้ถือหุ้นไม่ด ำเนินกำรแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯภำยในวันที่          
21 มกรำคม 2562 เลขำนุกำรบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่อง 

3.2.3.2)  กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 เลขำนุกำรบรษิทัจะสง่หนังสอืแจง้ผูถ้อื
หุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในวนัที ่21 มกรำคม 2562 

3.2.3.3)  กรณีท่ีบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนหรอืมีลกัษณะต้องห้ำมตำม
ข้อ 3.1 เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสอืแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในวนัที่ 21 
มกรำคม 2562 

3.2.3.4)  กรณีท่ีไม่เข้ำข่ำยตำม (3.2.4.1) หรือ (3.2.4.2) หรือ (3.2.4.3) เลขำนุกำรบริษัทจะ
รวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกำรประชุมเดอืนกุมภำพนัธ ์2562 

3.2.4) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป เวน้แต่คณะกรรมกำรสรรหำฯหรอืคณะกรรมกำรจะพจิำรณำเป็นอย่ำงอื่น 

3.2.5)  บุคคลทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรจะไดร้บักำรบรรจุรำยชื่อผูเ้ขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ภำยในระเบยีบวำระกำรประชุมในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้คดิเหน็
ของคณะกรรมกำร และส ำหรับบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ หรือ
คณะกรรมกำร บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (ผ่ำนทำง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ)  

 
โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำเสนอเฉพำะเรื่องท่ีเหน็ว่ำเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและ

เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  

mailto:cs@gfpt.co.th
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[แบบ ก.]  แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2562 
[ส่วนท่ี 1]    

ชื่อ – นำมสกุลของผูเ้สนอ  ..................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่  ..................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

โทรศพัท ์ ................................................................................. โทรสำร  ............................................................................... 

E – Mail ............................................................................................................................................................................... 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อืครอง  ...................................หุน้ ตัง้แต่วนัที ่ ......................................ถงึ วนัที ่ .............................................. 

[ส่วนท่ี 2]    

ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคข์อเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 ดงันี้ 

เรื่องทีเ่สนอ :  ........................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

วตัถุประสงค:์           [   ] เพื่อทรำบ         [   ] เพื่ออนุมตั ิ       [   ] เพื่อพจิำรณำ 

โดยมเีหตุผลและรำยละเอยีด คอื 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

และมเีอกสำรประกอบเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอขำ้งตน้ จ ำนวน ..................... แผ่น 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้ หลกัฐำนกำรถอืหุน้ และเอกสำรประกอบทัง้หมดถูกตอ้งทุกประกำร และยนิยอม

ใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได ้เพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จงึไดล้งลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

                                                                                        ................................................ ผูถ้อืหุน้ 

                  (................................................) 

                                                                                  วนัที ่................................................. 
หมำยเหต:ุ 
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนต่อไปนี้ 

1.1 หลกัฐำนกำรถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืบรษิทั ศูนย์รบั
ฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2 ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดำจะต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

1.3 ในกรณผีูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำง (กรณเีป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมทีไ่ดล้งชือ่ในแบบขอเสนอนี้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มำกกว่ำหนึ่งรำยรวมกนัเสนอระเบยีบวำระ ผูถ้อืหุน้ทุกรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้น 
ประจ ำปี 2562” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั 
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[แบบ ข.]  แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำร   
[ส่วนท่ี 1]    

ชื่อ – นำมสกุลของผูเ้สนอ  ..................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่  ..................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

โทรศพัท ์ ................................................................................. โทรสำร  ............................................................................... 

E – Mail ............................................................................................................................................................................... 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อืครอง  ...................................หุน้ ตัง้แต่วนัที ่ .................................ถงึ วนัที ่ ................................................... 

 [ส่วนท่ี 2]    

ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคข์อเสนอชื่อ นำย / นำง / นำงสำว  .................................................................. อำย ุ ........................ปี 
เข้ำรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯและมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรพจิำรณำด้ำนคุณสมบตั ิได้แก่ กำรศกึษำและประวตัิกำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิม่เติมที่ได้ลงชื่อรบัรอง
ควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้ำ จ ำนวน ............................. แผ่น 
ขำ้พเจ้ำขอรบัรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ข. นี้ หลกัฐำนกำรถือหุ้น หลกัฐำนกำรให้ควำมยนิยอม และเอกสำรประกอบทัง้หมด
ถูกตอ้งทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี้  
 

ลงชื่อ ........................................................ ผูถ้อืหุน้ 
       (........................................................) 
วนัที ่.......................................................... 

 [ส่วนท่ี 3]    

ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว  ………………………………….……...................บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรตำม
ขอ้ (2) ยนิยอมและรบัรองว่ำมคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำม (2) ขำ้งต้น รวมทัง้ยอมรบักำรปฏบิตัติำมกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี้  
 

ลงชื่อ ....................................................... บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ  
      (........................................................) 
วนัที ่......................................................... 

หมำยเหต:ุ ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนดงันี้ 
1. หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนำใบหุ้นที่รบัรองส ำเนำถูกต้องหรอืหนังสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรอืบรษิทั   

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ต้องแนบส ำเนำหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของ

กรรมกำรผูม้อี ำนำจทีล่งนำมในแบบฟอรม์นี้ และรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดำตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีำรแกไ้ขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ - ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
5. เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำดำ้นคุณสมบตัิของผูท้ีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ ได้แก่ ประวตัสิ่วนตวั ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ควำมสำมำรถ /ควำม

เชีย่วชำญ รำยชื่อบรษิทัทีบุ่คคลดงักล่ำวเป็นผูบ้รหิำรหรอืกรรมกำร จ ำนวนหุน้ทีถ่อือยู่ในบรษิทัฯ ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย /บรษิทัรว่มของบรษิทั
หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบับรษิทั ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้ และขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่หน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ รวมทัง้หนังสอืยนิยอมของ
บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบรษิทัหำกไดร้บักำรคดัเลอืก 
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[แบบ ค.]  แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 
1. ชื่อ-ชื่อสกุล   (1)  ภำษำไทย  ................................................................................................................... 

           (2)  ภำษำองักฤษ  .............................................................................................................. 

2. วนัเดอืนปีเกดิ .................................ปัจจุบนัอำยุ .......................ปี สญัชำต ิ........................................... 

3. (1) ทีอ่ยู่สถำนประกอบธุรกจิปัจจุบนั ชื่อสถำนประกอบธุรกจิ ........................................................................................... 

          เลขที ่ .....................ตรอก/ซอย  ...............................ถนน  ..................................... 

          ต ำบล/แขวง  ............................................อ ำเภอ/เขต  ............................................ 

          จงัหวดั  ...............................................โทรศพัท ์ ................................................... 

   (2)  ทีอ่ยู่สถำนทีพ่ ำนกัอำศยั      เลขที ่ .....................ตรอก/ซอย  ...............................ถนน  ..................................... 

          ต ำบล/แขวง  ............................................อ ำเภอ/เขต  ............................................ 

          จงัหวดั  ...............................................โทรศพัท ์ ................................................... 

4. ฐำนะสมรส (1) คู่สมรสชื่อ ...................................................................................    (2)  มบีุตร  ......................คน  คอื 

4.1 

 

 เกดิ พ.ศ. 

สถำนทีท่ ำงำน  

ต ำแหน่ง  

4.2  เกดิ พ.ศ. 

สถำนทีท่ ำงำน  

ต ำแหน่ง  

4.3  เกดิ พ.ศ. 

สถำนทีท่ ำงำน  

ต ำแหน่ง  

5. คุณสมบตัติำมวชิำชพี 

 (1)  คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ  (โปรดแนบหลกัฐำนทำงกำรศกึษำ) 

ช่ือสถำบนัท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ ช่ือคณุวฒิุและสำขำวิชำเอก ปีท่ีส ำเรจ็ 

   

   

   

  

 

 

รปูถ่ำย 
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   (2)  หลกัสตูรกำรฝึกอบรมหรอืสมัมนำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำร 

ช่ือหลกัสูตร ผูจ้ดัหลกัสูตร ปีท่ีเข้ำรว่ม 

   

   

   

6.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถงึปัจจุบนั 

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน ประเภทธรุกิจ ต ำแหน่งงำน ตัง้แต่ปี 25......ถึง 25......   

(รวม...............ปี) 

    

    

    

    

7.  กำรถอืหุน้ในบรษิทั จเีอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่................................................................(วนัทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ) 

          ถอืหุน้สำมญั  ................................หุน้   

     นอกจำกนัน้     คู่สมรส  ...........................................  อำย ุ ..............   ถอืหุน้สำมญั  ................................หุน้   

      บุตร (1)  .........................................  อำย ุ ..............   ถอืหุน้สำมญั  ................................หุน้   

         (2)  .........................................  อำย ุ ..............   ถอืหุน้สำมญั  ................................หุน้   

         (3)  .........................................  อำย ุ ..............   ถอืหุน้สำมญั  ................................หุน้   

8.  ประวตักิำรฟ้องรอ้งหรอืถูกฟ้องรอ้งด ำเนินคด ี(เวน้แต่ควำมผดิลหุโทษ) 

ศำล 
สถำนะ 

(โจทก/์จ ำเลย/ผูร้อ้ง) 
คดี 

(แพ่ง/อำญำ/ลม้ละลำย) 
ข้อหำหรือ 

ฐำนควำมผิด 
ทุนทรพัย ์ ผลคดี 
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9. กำรมสีว่นไดเ้สยีทำงตรงและทำงออ้มในบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคู่สญัญำ (ในกรณีมสีว่นได้
เสยีโดยตรงหรอืโดยออ้ม โปรดระบุลกัษณะของกจิกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มระบุมลูค่ำของรำยกำร) 

 ......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

10. กำรถอืหุน้หรอืร่วมเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั จเีอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) (ในกรณี
ที่มกีำรถอืหุน้โปรดระบุชื่อบรษิัท จ ำนวนหุน้ที่ถอื คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบยีนและสถำนภำพของบรษิทัทีถ่อืหุน้ว่ำ
เป็นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรอืในกรณีทีเ่ป็นกรรมกำรร่วม โปรดระบุชื่อบรษิทัและสถำนภำพของ
บรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรว่ำเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั) 

 ......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

11. กำรถอืหุน้ หรอืเขำ้ร่วมเป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัทีป่ระกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั
และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั (โปรดระบุชื่อหำ้งหุน้ส่วน / ชื่อบรษิทั / จ ำนวนหุน้ทีถ่อื คดิเป็นรอ้ยละของทุนจด
ทะเบยีน และประเภทธุรกจิทีด่ ำเนินกำร)   

 ......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 
ขำ้พเจำ้ ( นำย / นำง / นำงสำว / .............. ) ....................................................................................................................... 
บุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อให้เขำ้รบักำรพจิำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท ขอรบัรองว่ำรำยละเอยีดในแบบประวตัิ
ขำ้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และเอกสำรประกอบทีย่ื่นมำพรอ้มนี้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 
 
 

    ลงชื่อ.............................................บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ 
                                  (............................................) 
                            วนัที.่............................................. 
 
 


