บริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นและเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ ำ
บริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คำนึงถึงสิทธิและ
ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุน้ จึงเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุน้ เห็นว่ำสำคัญและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อ
พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 และให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีม่ ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
คุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทำง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
บริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีม่ สี ดั ส่วนกำรถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 ของหุน้ ทีเ่ รียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
โดยอำจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้
1.2) ต้องถือหุน้ ในสัดส่วนทีก่ ำหนดตำมข้อ 1.1 นับจำกวันที่เสนอวำระหรือวันทีเ่ สนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร จนถึงวันทีม่ สี ทิ ธิในกำรเข้
ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี นนั ้ ๆ
์
ข้อ 2. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
2.1) กำรสงวนสิ ทธิ ไม่บรรจุเรือ่ งดังต่อไปนี้ เป็ นวำระกำรประชุม
2.1.1) เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่ วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำน
ทีก่ ำกับดูแลบริษทั ฯ หรือไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และหลักเกณฑ์กำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ
2.1.2) เรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ และไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
2.1.3) เรื่องทีเ่ ป็ นอำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำง
มีนยั สำคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2.1.4) เรื่องทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
2.1.5) เรื่องทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรแล้ว
2.1.6) เรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนืออำนำจทีบ่ ริษทั ฯ จะดำเนินกำรได้
2.1.7) เรื่องที่ผู้ถอื หุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ในรอบ 1 ปี ท่ผี ่ำนมำ และได้รบั มติสนับสนุ นด้วยเสียง
น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิทอ่ี อกเสียงทัง้ หมด โดยทีข่ อ้ เท็จจริงยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่ำงมี
นัยสำคัญ
2.1.8) เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้
2.1.9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคี ุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ
กำหนดไว้
2.1.10) เรื่องทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำแล้วว่ำ ไม่มคี วำมจำเป็ นต้องบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
2.2) ขัน้ ตอนในกำรพิ จำรณำ
2.2.1) ผู้ถือหุ้นที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูล แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงลำยมือชื่อ พร้อมทัง้ ส่งหลักฐำนกำร
แสดงตน, หลักฐำนกำรถือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์ หรือ
หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด และเอกสำรประกอบเพิม่ เติม (ถ้ำมี) ให้ถึงบริษทั ฯ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2563
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บริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
อนึ่ง ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถแจ้งระเบียบวำระอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรทีห่ มำยเลข 02-473-8398 หรือ
Email Address ของเลขำนุกำรบริษทั ที่ cs@gfpt.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทำงจดหมำยลงทะเบียน
ไปยัง :
“เลขำนุกำรบริษทั
บริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
อำคำรจีเอฟพีที ชัน้ 18
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150”
2.2.2) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 มำกกว่ำหนึ่งรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วน และลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำนแล้ว
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
2.2.3) ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1
ระเบียบวำระ ผูถ้ อื หุน้ จะต้องจัดทำ แบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวำระ และลงลำยมือชื่อให้ครบถ้วน
2.2.4) เลขำนุกำรบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำกลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.2.4.1) เรื่องที่ ผ้ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้ อง เลขำนุ กำรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น
ทรำบ หำกผู้ถือ หุ้น ไม่ ด ำเนิ น กำรแก้ไ ข และส่ ง ต้ น ฉบับ คืน ให้ถึง บริษัท ฯ ภำยในวัน ที่
15 มกรำคม 2564 เลขำนุกำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่อง
2.2.4.2) เรือ่ งที่ผถู้ ือหุ้นมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 เลขำนุ กำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื
หุน้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่องภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564
2.2.4.3) เรื่องที่ ไม่เข้ำข่ำยตำม (2.2.4.1) หรือ (2.2.4.2) เลขำนุ กำรบริษัทจะทำกำรรวบรวมเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในเดือนกุมภำพันธ์ 2564
2.2.5) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอซึง่ จะต้อง
ไม่มลี กั ษณะเข้ำข่ำยตำมทีร่ ะบุในข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
2.2.6) เรื่องทีผ่ ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะได้รบั กำรบรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำร บริษทั ฯจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร (ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ)
ข้อ 3. กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
3.1) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรบริษทั ฯ
บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมดังนี้
3.1.1) เป็ นผู้ ท่ี มีคุ ณ สมบัติถู ก ต้ อ งและไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้ำ มตำมพระรำชบัญ ญัติ บ ริษัท มหำชนจ ำกัด ,
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ
3.1.2) เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ำมข้อบังคับของบริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) ในหมวดที่ 4 ข้อ 17
3.1.3) เป็ นผูม้ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถในธุรกิจและอุตสำหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินกิจกำรอยู่
3.1.4) เป็ นผูม้ คี วำมเป็ นอิสระ มีช่อื เสียง มีประวัตกิ ำรทำงำนดี ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
มี จ ริ ย ธรรมที่ ดี ง ำม และเป็ นผู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ กำรยกย่ อ งจำกสัง คม สำมำรถปฏิ บ ัติ ง ำนต่ ำ งๆตำมที่
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้รบั มอบหมำย
3.1.5) เป็ นผู้ มีอ ำยุ ท่ีเ หมำะสม มีสุ ข ภำพร่ ำ งกำยที่แ ข็ง แรง และจิต ใจที่ส มบู ร ณ์ สำ มำรถเข้ำ ประชุ ม
คณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
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3.1.6) ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นหรือเข้ำร่วมเป็ นหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่
ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน หรือเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั
ย่อย
3.1.7) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนอื่นเกิน 2 บริษทั
3.2) ขัน้ ตอนในกำรพิ จำรณำ
3.2.1) ผู้ถือหุ้นที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือกเป็ นกรรมกำร (แบบ ข.) และดำเนินกำรให้บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อกรอกข้อมูลในแบบข้อมูล
ของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ เพื่อ รับ กำรพิจำรณำเลือกตัง้ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร (แบบ ค.) ให้
ครบถ้วนและลงลำยมือชื่อ พร้อมทัง้ ส่งหลักฐำนกำรแสดงตน, หลักฐำนกำรถือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์ในข้อ
1 ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด , เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ
ของบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และเอกสำรประกอบเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ให้ถึงบริษทั ฯ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2563
อนึ่ง ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถแจ้งระเบียบวำระอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรทีห่ มำยเลข 02-473-8398 หรือ
Email Address ของเลขำนุกำรบริษทั ที่ cs@gfpt.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทำงจดหมำยลงทะเบียน
ไปยัง :
“เลขำนุกำรบริษทั
บริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
อำคำรจีเอฟพีที ชัน้ 18
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150”
3.2.2) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น ที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 มำกกว่ำหนึ่งรำยรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วน และลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำนแล้ว
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3.2.3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ผู้
ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ ข. 1 ชุด ต่อกรรมกำร 1 คน พร้อมลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำนให้ครบถ้วน
พร้อมทัง้ กรอกเอกสำร แบบ ค. และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ของบุคคลที่
ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรทุกคนด้วย
3.2.4) เลขำนุกำรบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำกลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.2.4.1) กรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้ อง เลขำนุ กำรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น
ทรำบ หำกผู้ถือ หุ้น ไม่ ด ำเนิ น กำรแก้ไ ข และส่ ง ต้ น ฉบับ คืน ให้ถึง บริษัท ฯภำยในวัน ที่
15 มกรำคม 2564 เลขำนุกำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่อง
3.2.4.2) กรณี ที่ผถู้ ือหุ้นมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 เลขำนุกำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื
หุน้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่องภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564
3.2.4.3) กรณี ที่บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำม
ข้อ 3.1 เลขำนุ กำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่องภำยในวันที่ 15
มกรำคม 2564
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3.2.4.4) กรณี ที่ ไ ม่ เ ข้ ำ ข่ ำ ยตำม (3.2.4.1) หรือ (3.2.4.2) หรือ (3.2.4.3) เลขำนุ ก ำรบริษัท จะ
รวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกำรประชุมเดือนกุมภำพันธ์ 2564
3.2.5) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะเป็ น ผู้พิจ ำรณำคุ ณสมบัติข องบุ ค คลที่ไ ด้ร ับ กำรเสนอชื่อ เพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมกำรสรรหำฯหรือคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
3.2.6) บุคคลทีผ่ ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รบั กำรบรรจุรำยชื่อผูเ้ ข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ ให้
ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ภำยในระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมกำร และส ำหรับ บุ ค คลที่ไ ม่ ผ่ ำ นควำมเห็น ชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ หรือ
คณะกรรมกำร บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (ผ่ ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ)
โดยบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนำเสนอเฉพำะเรื่องที่เห็นว่ำเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและ
เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
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[แบบ ก.] แบบขอเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564
[ส่วนที่ 1]
ชื่อ – นำมสกุลของผูเ้ สนอ .....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ .....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................. โทรสำร ...............................................................................
E – Mail ...............................................................................................................................................................................
จำนวนหุน้ ทีถ่ อื ครอง ...................................หุน้
[ส่วนที่ 2]
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 ดังนี้
เรื่องทีเ่ สนอ : ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์:
[ ] เพื่อทรำบ
[ ] เพื่ออนุมตั ิ
[ ] เพื่อพิจำรณำ
โดยมีเหตุผลและรำยละเอียด คือ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
และมีเอกสำรประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้ำงต้น จำนวน ..................... แผ่น
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้น หลักฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประกำร และยินยอม
ให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวได้ เพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ลงชื่อ ................................................ ผูถ้ อื หุน้
(................................................)
วันที่ .................................................
หมำยเหตุ:
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐำน ดังนี้
1.1 หลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.2 ในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำจะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง
1.3 ในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมทีไ่ ด้ลงชือ่ ในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
1.4 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีกำรแก้ไขคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ - ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
2. กรณีผถู้ อื หุน้ มำกกว่ำหนึ่งรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ประจำปี 2564” และลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐำนแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
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[แบบ ข.] แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิ จำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำร
[ส่วนที่ 1]
ชื่อ – นำมสกุลของผูเ้ สนอ .....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ .....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................. โทรสำร ...............................................................................
E – Mail ...............................................................................................................................................................................
จำนวนหุน้ ทีถ่ อื ครอง ...................................หุน้
[ส่วนที่ 2]
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อ นำย / นำง / นำงสำว .................................................................. อำยุ ........................ปี
เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะ
ต้ อ งห้ำ มตำมหลัก เกณฑ์ข องบริษัท ฯและมีห ลัก ฐำนกำรให้ ค วำมยิน ยอมของบุ ค คลที่ไ ด้ร ับ กำรเสนอชื่อ พร้อ มเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรทำงำน และเอกสำรประกอบเพิม่ เติมที่ได้ลงชื่อรับรอง
ควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จำนวน ............................. แผ่น
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบ ข. นี้ หลักฐำนกำรถือหุ้น หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบทัง้ หมด
ถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี้
ลงชื่อ ........................................................ ผูถ้ อื หุน้
(........................................................)
วันที่ ..........................................................
[ส่วนที่ 3]
ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว ………………………………….……...................บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรตำม
ข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำม (2) ข้ำงต้น รวมทัง้ ยอมรับกำรปฏิบตั ติ ำมกำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี้
ลงชื่อ ....................................................... บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ
(........................................................)
วันที่ .........................................................
หมำยเหตุ:
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐำนดังนี้
1.1 หลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ สำเนำใบหุน้ ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.2 ในกรณีผู้ถอื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำจะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง
1.3 ในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมทีไ่ ด้ลงชือ่ ในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
1.4 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีกำรแก้ไขคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ - ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
1.5 แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร (แบบ ค.) ซึ่งบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ ได้
กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทัง้ ลงลำยมือชือ่
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1.6 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติของผู้ทไ่ี ด้รบั กำรเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัตสิ ่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ควำมสำมำรถ /ควำมเชี่ยวชำญ รำยชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่ำวเป็ นผู้บริหำรหรือกรรมกำร จำนวนหุ้ นที่ถืออยู่ในบริษัท ฯ ส่วนได้เสียกับ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย /บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ห็นสมควร
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำ รวมทัง้ หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชือ่ เป็ นกรรมกำรบริษทั ฯ หำกได้รบั กำรคัดเลือก
2. กรณีผู้ถือหุ้น มำกกว่ำหนึ่งรำยรวมกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือกเป็ นกรรมกำร” และลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐำนแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
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[แบบ ค.] แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
รูปถ่ำย

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภำษำไทย ...................................................................................................................
(2) ภำษำอังกฤษ ..............................................................................................................
2. วันเดือนปี เกิด .................................ปั จจุบนั อำยุ .......................ปี สัญชำติ ...........................................

3. (1) ทีอ่ ยู่สถำนประกอบธุรกิจปั จจุบนั ชื่อสถำนประกอบธุรกิจ ...........................................................................................
เลขที่ .....................ตรอก/ซอย ...............................ถนน .....................................
ตำบล/แขวง ............................................อำเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ...............................................โทรศัพท์ ...................................................
(2) ทีอ่ ยู่สถำนทีพ่ ำนักอำศัย

เลขที่ .....................ตรอก/ซอย ...............................ถนน .....................................
ตำบล/แขวง ............................................อำเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ...............................................โทรศัพท์ ...................................................

4. ฐำนะสมรส (1) คู่สมรสชื่อ ................................................................................... (2) มีบุตร ......................คน คือ
4.1

เกิด พ.ศ.
สถำนทีท่ ำงำน
ตำแหน่ง

4.2

เกิด พ.ศ.
สถำนทีท่ ำงำน
ตำแหน่ง

4.3

เกิด พ.ศ.
สถำนทีท่ ำงำน
ตำแหน่ง

5. คุณสมบัตติ ำมวิชำชีพ
(1) คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ (โปรดแนบหลักฐำนทำงกำรศึกษำ)
ชื่อสถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ

ชื่อคุณวุฒิและสำขำวิชำเอก

ปี ที่สำเร็จ
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(2) หลักสูตรกำรฝึกอบรมหรือสัมมนำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเป็ นกรรมกำร
ชื่อหลักสูตร

ผูจ้ ดั หลักสูตร

ปี ที่เข้ำร่วม

6. ประสบกำรณ์กำรทำงำนจนถึงปั จจุบนั
ชื่อสถำนที่ทำงำน

ประเภทธุรกิ จ

ตำแหน่ งงำน

ตัง้ แต่ปี 25......ถึง 25......
(รวม...............ปี )

7. กำรถือหุน้ ในบริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ ................................................................(วันทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ)
ถือหุน้ สำมัญ ................................หุน้
นอกจำกนัน้

คู่สมรส ........................................... อำยุ .............. ถือหุน้ สำมัญ ................................หุน้
บุตร (1) ......................................... อำยุ .............. ถือหุน้ สำมัญ ................................หุน้
(2) ......................................... อำยุ .............. ถือหุน้ สำมัญ ................................หุน้
(3) ......................................... อำยุ .............. ถือหุน้ สำมัญ ................................หุน้

8. ประวัตกิ ำรฟ้ องร้องหรือถูกฟ้ องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ)
ศำล

สถำนะ
(โจทก์/จำเลย/ผูร้ อ้ ง)

คดี
(แพ่ง/อำญำ/ล้มละลำย)

ข้อหำหรือ
ฐำนควำมผิ ด

ทุนทรัพย์

ผลคดี
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9. กำรมีส่วนได้เสียทำงตรงและทำงอ้อมในบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นคู่สญ
ั ญำ (ในกรณีมสี ว่ น
ได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมลู ค่ำของรำยกำร)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
10. กำรถือหุน้ หรือร่วมเป็ นกรรมกำรในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) (ในกรณี
ที่มกี ำรถือหุน้ โปรดระบุช่อื บริษัท จำนวนหุน้ ที่ถอื คิดเป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถำนภำพของบริษทั ทีถ่ อื หุน้ ว่ำ
เป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกรรมกำรร่วม โปรดระบุช่อื บริษทั และสถำนภำพของ
บริษทั ทีเ่ ข้ำร่วมเป็ นกรรมกำรว่ำเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
11. กำรถือหุน้ หรือเข้ำร่วมเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรของบริษทั ทีป่ ระกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย (โปรดระบุช่อื ห้ำงหุน้ ส่วน / ชื่อบริษทั / จำนวนหุน้ ทีถ่ อื คิด
เป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจทีด่ ำเนินกำร)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำ ( นำย / นำง / นำงสำว) ...........................................................................................................................................
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ฯ ขอรับรองว่ำรำยละเอียดในแบบประวัติ
ข้ำงต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสำรประกอบทีย่ ่นื มำพร้อมนี้เป็ นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ ....................................................... บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ
(........................................................)
วันที่ .........................................................
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