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หลักเกณฑก์ำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ 

บรษัิท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ค ำนงึถึงสทิธิและควำม
เทำ่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ จึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เห็นวำ่ส ำคญัและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 และให้ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติที่
เหมำะสม เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทฯ เป็นกำรลว่งหนำ้ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
บรษัิทฯ จะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1.1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที่มีสดัสว่นกำรถือหุน้ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 2 ของหุน้ที่เรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ โดย

อำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรอืหลำยรำยรวมกนัก็ได ้ 
1.2) ตอ้งถือหุน้ในสดัส่วนที่ก ำหนดตำมขอ้ 1.1 นบัจำกวนัที่เสนอวำระหรือวันที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำ

เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร จนถึงวนัท่ีมีสทิธิในกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีนัน้ๆ  

ข้อ 2.  กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1)  กำรสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นวำระกำรประชุม 

2.1.1) เรื่องที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บังคับ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัเกณฑก์ำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทฯ 

2.1.2) เรือ่งที่เป็นประโยชนข์องบคุคล หรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ และไมไ่ดเ้ป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
2.1.3) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำร เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงมี

นยัส ำคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
2.1.4) เรือ่งที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ  
2.1.5) เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรแลว้  
2.1.6) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรได ้
2.1.7) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียงนอ้ย

กวำ่รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสทิธิที่ออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 
2.1.8) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ำมำรถติดตอ่ได ้ 
2.1.9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ  1 หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

ก ำหนดไว ้
2.1.10) เรือ่งที่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ พิจำรณำแลว้วำ่ ไมม่ีควำมจ ำเป็นตอ้งบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

2.2) ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 
2.2.1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 ตอ้งกรอกขอ้มลู แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 (แบบ ก.) ใหค้รบถว้นและลงลำยมือช่ือ พรอ้มทัง้สง่หลกัฐำนกำรแสดงตน, 
หลกัฐำนกำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำนอื่น
จำกตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด และ
เอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถำ้มี) ให้ถงึบริษัทฯ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2564 
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อนึ่ง ผูถื้อหุน้สำมำรถแจง้ระเบียบวำระอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่หมำยเลข  02-473-8398 หรือ 
Email Address ของเลขำนุกำรบริษัทที่ cs@gfpt.co.th และจดัสง่ตน้ฉบบัโดยทำงจดหมำยลงทะเบียน
ไปยงั : 

 “เลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 
อำคำรจีเอฟพีที ชั้น 18 
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150” 

2.2.2)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 มำกกวำ่หนึ่งรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ ก. ใหค้รบถว้น และลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้รวบรวมเป็น
ชดุเดียวกนั 

2.2.3)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 1 ตอ้งกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 
ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท ำ แบบ ก. 1 แบบตอ่ 1 ระเบียบวำระ และลงลำยมือช่ือใหค้รบถว้น 

2.2.4)  เลขำนกุำรบรษัิท จะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
2.2.4.1) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกต้อง เลขำนกุำรบรษัิทจะแจง้ผูถื้อหุน้ทรำบ 

หำกผูถื้อหุน้ไม่ด  ำเนินกำรแกไ้ข และส่งตน้ฉบับคืนใหถ้ึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 14 มกรำคม 
2565 เลขำนกุำรบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรือ่ง 

2.2.4.2)  เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสือแจง้ผูถื้อ
หุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรือ่งภำยในวนัท่ี 14 มกรำคม 2565 

2.2.4.3)  เร่ืองที่ไม่เข้ำข่ำยตำม (2.2.4.1) หรือ (2.2.4.2) เลขำนุกำรบริษัทจะท ำกำรรวบรวมเพื่อ
เสนอตอ่คณะกรรมกำรในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ในเดือนกมุภำพนัธ ์2565 

2.2.5) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอซึ่งจะตอ้งไม่
มีลกัษณะเขำ้ขำ่ยตำมที่ระบใุนขอ้ 2.1 เวน้แตค่ณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น 

2.2.6)  เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะไดร้บักำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมใน
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร ส ำหรบัเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (ผ่ำนทำง
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ)   

ข้อ 3.  กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
3.1)  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรบริษัทฯ 

 บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มดงันี ้
3.1.1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด , 

พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทฯ 
3.1.2) เป็นผูม้ีคณุสมบตัิตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) ในหมวดที่ 4 ขอ้ 17 
3.1.3) เป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถในธุรกิจและอตุสำหกรรมที่บรษัิทฯ ด ำเนินกิจกำรอยู่ 
3.1.4) เป็นผูม้ีควำมเป็นอิสระ มีช่ือเสียง มีประวตัิกำรท ำงำนดี ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรอบคอบ ซื่อสตัย ์สจุรติ มี

จริยธรรมที่ดีงำม และเป็นผูท้ี่ไดร้บักำรยกย่องจำกสงัคม สำมำรถปฏิบตัิงำนต่ำงๆตำมที่คณะกรรมกำร
บรษัิทฯ ไดร้บัมอบหมำย 

mailto:cs@gfpt.co.th
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3.1.5) เป็นผู้มีอำยุที่ เหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง และจิต ใจที่สมบูรณ์  สำมำรถเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ  

3.1.6) ไมเ่ป็นผูถื้อหุน้หรอืเขำ้รว่มเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำร หรือผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนของบรษัิทท่ีประกอบ
กิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั หรอืเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย 

3.1.7) ไมค่วรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบรษัิทจดทะเบียนอื่นเกิน 2 บรษัิท 

3.2)  ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 
3.2.1) ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 1 ตอ้งกรอกขอ้มูลใน แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำ

คดัเลือกเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) และด ำเนินกำรใหบุ้คคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือกรอกขอ้มูลในแบบขอ้มูล
ของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (แบบ ค.)  ใหค้รบถว้น
และลงลำยมือช่ือ พรอ้มทัง้สง่หลกัฐำนกำรแสดงตน, หลกัฐำนกำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1 ไดแ้ก่ 
หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท 
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั , เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบตัิของบุคคลที่
ไดร้บักำรเสนอช่ือ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถำ้มี) ให้ถึงบริษัทฯ 
ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2564 

อนึ่ง ผูถื้อหุน้สำมำรถแจง้ระเบียบวำระอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่หมำยเลข  02-473-8398 หรือ 
Email Address ของเลขำนุกำรบริษัทที่ cs@gfpt.co.th และจดัสง่ตน้ฉบบัโดยทำงจดหมำยลงทะเบียน
ไปยงั : 

 “เลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 
อำคำรจีเอฟพีที ชั้น 18 
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150” 

3.2.2)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 มำกกว่ำหนึ่งรำยรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำร ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ข. ใหค้รบถว้น และลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้
รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

3.2.3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ผูถื้อ
หุน้ตอ้งจดัท ำ แบบ ข. 1 ชุด ต่อกรรมกำร 1 คน พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้
กรอกเอกสำร แบบ ค. และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิ ของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอ
ช่ือเป็นกรรมกำรทกุคนดว้ย  

3.2.4) เลขำนกุำรบรษัิท จะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
3.2.4.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขำนกุำรบรษัิทจะแจง้ผูถื้อหุน้ทรำบ 

หำกผูถื้อหุน้ไม่ด  ำเนินกำรแก้ไข และส่งตน้ฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯภำยในวันที่ 14 มกรำคม 
2565 เลขำนกุำรบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรือ่ง 

3.2.4.2)  กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 เลขำนุกำรบริษัทจะสง่หนงัสือแจง้ผูถื้อ
หุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรือ่งภำยในวนัท่ี 14 มกรำคม 2565 

mailto:cs@gfpt.co.th
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3.2.4.3)  กรณีที่บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำม

ข้อ 3.1 เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในวันที่ 14 
มกรำคม 2565 

3.2.4.4)  กรณีที่ไม่เข้ำข่ำยตำม (3.2.4.1) หรือ (3.2.4.2) หรือ (3.2.4.3) เลขำนุกำรบริษัทจะ
รวบรวมและเสนอตอ่คณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกำรประชมุเดือนกมุภำพนัธ ์2565 

3.2.5) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ตอ่ไป เวน้แตค่ณะกรรมกำรสรรหำฯหรอืคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น 

3.2.6)  บคุคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะไดร้บักำรบรรจุรำยช่ือผูเ้ขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้ให้
ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ภำยในระเบียบวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็น
ของคณะกรรมกำร และส ำหรับบุคคลที่ ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ หรือ
คณะกรรมกำร บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (ผ่ำนทำง
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ)  

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะน ำเสนอเฉพำะเร่ืองที่เห็นว่ำเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและ
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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[แบบ ก.]  แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565 
[ส่วนที่ 1]    

ช่ือ – นำมสกุลของผูเ้สนอ  .................................................................................................................................................... 

ที่อยู ่ .................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

จ ำนวนหุน้ท่ีถือครอง  ...................................หุน้ 

[ส่วนที่ 2]    

ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ดงันี ้

เรือ่งที่เสนอ :  ....................................................................................................................................................................... 

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

วตัถปุระสงค:์           [   ] เพื่อทรำบ         [   ] เพื่ออนมุตัิ        [   ] เพื่อพิจำรณำ 

โดยมีเหตผุลและรำยละเอียด คือ 

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

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

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

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

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

และมีเอกสำรประกอบเพื่อสนบัสนนุขอ้เสนอขำ้งตน้ จ ำนวน ..................... แผน่ 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้ควำมขำ้งตน้ หลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประกำร และยินยอมให้

บรษัิทฯ เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได ้เพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

                                                                                    ลงช่ือ ................................................ ผูถื้อหุน้ 

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

                                                                                     วนัท่ี ................................................... 
หมำยเหตุ: 
1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำน ดงันี ้

1.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น  ได้แก่  หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์                  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำจะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  
1.3  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ี

อ  ำนำจลงนำมท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
1.4  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ - ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2.  กรณีผูถื้อหุน้มำกกว่ำหนึ่งรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565” และลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐำนแลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  
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[แบบ ข.]  แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำร   
[ส่วนที่ 1]    

ช่ือ – นำมสกลุของผูเ้สนอ  .................................................................................................................................................... 

ที่อยู ่ .................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

จ ำนวนหุน้ท่ีถือครอง  ...................................หุน้ 

[ส่วนที่ 2]    

ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือ นำย / นำง / นำงสำว  .................................................................. อำย ุ .......................ปี 
เขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมหลกัเกณฑข์องบริษัทฯและมีหลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ พรอ้มเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ดำ้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ กำรศึกษำและประวตัิกำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ 
จ ำนวน ............................. แผน่ 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้ควำมในแบบ ข. นี ้หลกัฐำนกำรถือหุน้ หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอม และเอกสำรประกอบทัง้หมดถกูตอ้ง
ทกุประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้ 
 

ลงช่ือ ........................................................ ผูถื้อหุน้ 
       (........................................................) 
วนัท่ี .......................................................... 

 [ส่วนที่ 3]    

ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว ………………………………….……...................บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำมขอ้ 
(2) ยินยอมและรบัรองว่ำมีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม (2) ขำ้งตน้ รวมทัง้ยอมรบักำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรของบรษัิทฯ และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้ 
 

ลงช่ือ ....................................................... บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ  
      (........................................................) 
วนัท่ี ......................................................... 

หมำยเหตุ:  
1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนดงันี ้

1.1  หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรือหนังสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำจะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
1.3  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน/หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ี

อ  ำนำจลงนำมท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
1.4  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ - ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
1.5  แบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (แบบ ค.) ซึง่บุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือไดก้รอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ พรอ้มทัง้ลง

ลำยมือช่ือ 
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1.6  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติัของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือ ไดแ้ก่ ประวติัส่วนตัว ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน ควำมสำมำรถ /ควำมเช่ียวชำญ 
รำยช่ือบริษัทท่ีบุคคลดังกลำ่วเป็นผูบ้ริหำรหรือกรรมกำร จ ำนวนหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษัทฯ สว่นไดเ้สียกับ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย /บริษัทรว่มของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้กับบริษัทฯ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได ้และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเป็น
กรรมกำรบริษัทฯ หำกไดร้บักำรคดัเลือก 

2.  กรณีผูถื้อหุน้มำกกว่ำหนึ่งรำยรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบักำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำร” และลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐำนแลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 
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[แบบ ค.]  แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 
1. ช่ือ-ช่ือสกลุ (1)  ภำษำไทย  ................................................................................................................... 

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

2. วนัเดือนปีเกิด .................................ปัจจบุนัอำย ุ.......................ปี สญัชำติ ........................................... 

3. (1) ท่ีอยูส่ถำนประกอบธุรกิจปัจจบุนั ช่ือสถำนประกอบธุรกิจ .............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

4. ฐำนะสมรส (1) คูส่มรสช่ือ ...................................................................................    (2)  มีบตุร  ......................คน  คอื 

4.1 

 

 เกิด พ.ศ. 

สถำนท่ีท ำงำน  

ต ำแหนง่  

4.2  เกิด พ.ศ. 

สถำนท่ีท ำงำน  

ต ำแหนง่  

4.3  เกิด พ.ศ. 

สถำนท่ีท ำงำน  

ต ำแหนง่  

5. คณุสมบตัิตำมวิชำชีพ 

 (1)  คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ  (โปรดแนบหลกัฐำนทำงกำรศกึษำ) 

ชื่อสถำบนัที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ชื่อคุณวุฒแิละสำขำวิชำเอก ปีที่ส ำเร็จ 

   

   

   

    

 

 

 

รปูถ่าย 
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 (2)  หลกัสตูรกำรฝึกอบรมหรอืสมัมนำที่เก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำร 

ชื่อหลักสตูร ผู้จัดหลกัสูตร ปีที่เขำ้ร่วม 

   

   

   

6.  ประสบกำรณก์ำรท ำงำนจนถึงปัจจบุนั 

ชื่อสถำนทีท่ ำงำน ประเภทธุรกิจ ต ำแหน่งงำน ตั้งแต่ปี 25......ถงึ 25......   

(รวม...............ปี) 

    

    

    

    

7.  กำรถือหุน้ในบรษัิท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี ................................................................(วนัท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือ) 

          ถือหุน้สำมญั  ................................หุน้   

     นอกจำกนัน้     คูส่มรส  ...........................................  อำย ุ ..............   ถือหุน้สำมญั  ................................หุน้   

      บตุร (1)  .........................................  อำย ุ ..............   ถือหุน้สำมญั  ................................หุน้   

         (2)  .........................................  อำย ุ ..............   ถือหุน้สำมญั  ................................หุน้   

         (3)  .........................................  อำย ุ ..............   ถือหุน้สำมญั  ................................หุน้   

8.  ประวตัิกำรฟอ้งรอ้งหรอืถกูฟอ้งรอ้งด ำเนินคดี (เวน้แตค่วำมผิดลหโุทษ) 

ศำล 
สถำนะ 

(โจทก/์จ ำเลย/ผูร้อ้ง) 

คดี 

(แพง่/อำญำ/ลม้ละลำย) 
ข้อหำหรือ 

ฐำนควำมผิด 
ทุนทรัพย ์ ผลคดี 
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9. กำรมีสว่นไดเ้สียทำงตรงและทำงออ้มในบริษัทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคูส่ญัญำ (ในกรณีมีสว่นได้

เสยีโดยตรงหรอืโดยออ้ม โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มระบมุลูคำ่ของรำยกำร) 

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

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

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

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

10. กำรถือหุน้หรือรว่มเป็นกรรมกำรในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) (ในกรณีที่มี

กำรถือหุน้โปรดระบช่ืุอบรษัิท จ ำนวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นรอ้ยละของทนุจดทะเบียนและสถำนภำพของบรษัิทที่ถือหุน้วำ่เป็นบรษัิท

ย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั หรือในกรณีที่เป็นกรรมกำรรว่ม โปรดระบช่ืุอบริษัทและสถำนภำพของบรษัิทที่เขำ้รว่ม

เป็นกรรมกำรวำ่เป็นบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

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

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

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

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

11. กำรถือหุน้ หรือเขำ้รว่มเป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและ

เป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิทฯ และ/หรือบรษัิทยอ่ย (โปรดระบช่ืุอหำ้งหุน้สว่น / ช่ือบรษัิท / จ ำนวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นรอ้ย

ละของทนุจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด  ำเนินกำร)   

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

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

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

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

 

ขำ้พเจำ้ ( นำย / นำง / นำงสำว) ........................................................................................................................................... 

บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้รบักำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทฯ ขอรบัรองวำ่รำยละเอียดในแบบประวตัิขำ้งตน้

นีถ้กูตอ้งครบถว้น และเอกสำรประกอบที่ยื่นมำพรอ้มนีเ้ป็นควำมจรงิทกุประกำร 

 

 

 

ลงช่ือ ....................................................... บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ  

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

วนัท่ี ......................................................... 


