บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นและเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ ำ
บริษทั จีเอฟพีท ี จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี คำนึงถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของ
ผูถ้ อื หุน้ จึงเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี โดยกำรเสนอเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เห็นว่ำสำคัญและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ เพือ่ พิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 และให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทำง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริษทั
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ทีม่ สี ดั ส่วนกำรถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 ของหุน้ ทีเ่ รียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯโดยอำจ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ และ
1.2) ต้องถือหุน้ ในสัดส่วนทีก่ ำหนดตำมข้อ 1.1 ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับจำกวันทีถ่ อื หุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอวำระกำรประชุม
สำมัญผูถ้ อื หุน้ หรือวันทีเ่ สนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร และต้องถือหุน้ ในวันทีม่ สี ทิ ธิ ์ในกำรเข้ำ
ร่วมประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปีนนั ้ ๆ
ข้อ 2. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2.1) กำรสงวนสิ ทธิ ไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็ นวำระกำรประชุม
2.1.1) เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆของหน่ วยงำนรำชกำร หรือหน่ วยงำนทีก่ ำกับ
ดูแลบริษัทฯ หรือ ไม่เป็ นไปตำมวัตถุ ประสงค์ ข้อ บังคับ มติท่ปี ระชุ มผู้ถือ หุ้น และหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ขี องบริษทั
2.1.2) เรื่องทีเ่ ป็นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ
2.1.3) เรื่องทีเ่ ป็นอำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรเว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญ
ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2.1.4) เรื่องทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
2.1.5) เรื่องทีบ่ ริษทั ฯได้ดำเนินกำรแล้ว
2.1.6) เรื่องทีอ่ ยูน่ อกเหนืออำนำจทีบ่ ริษทั ฯจะดำเนินกำรได้
2.1.7) เรื่องทีผ่ ู้ถอื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ในรอบ 1 ปี ทผ่ี ่ำนมำ และได้รบั มติสนับสนุ นด้วยเสียงน้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิทอ่ี อกเสียงทัง้ หมด โดยทีข่ อ้ เท็จจริงยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
2.1.8) เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได้
2.1.9) เรื่องทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตำมข้อ 1
2.2) ขัน้ ตอนในกำรพิ จำรณำกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2.2.1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูล แบบขอเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงลำยมือชื่อ พร้อมทัง้ ส่งหลักฐำนกำรถือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 1 และเอกสำรประกอบเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
2.2.2) กรณีเป็ นกำรเสนอวำระโดยผูถ้ อื หุน้ มำกกว่ำหนึ่งรำย และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อ 1 ผูถ้ ือหุน้ รำยแรกต้อง
กรอกข้อมูลใน แบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงลำยมือชื่อ และสำหรับผูถ้ อื หุน้ รำยอื่น ให้กรอกข้อมูลเฉพำะในส่วน
ที่ 1 ของ แบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำนทุกรำย แล้วรวบรวม แบบ ก. และหลักฐำนกำร
ถือหุน้ พร้อมเอกสำรประกอบเพิม่ เติม (ถ้ำมี) ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยเป็ นชุดเดียวกัน
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2.2.3) ในกรณีท่ผี ูถ้ ือ หุน้ รำยเดียวหรือ หลำยรำยและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องกำรเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผูถ้ อื หุน้ จะต้องจัดทำ แบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวำระ และลงลำยมือชื่อให้
ครบถ้วน
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้น ต้อ งจัดทำและนำส่ง แบบขอเสนอเรื่อ งเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
(แบบ ก.) และลงลำยมือชื่อ พร้อมทัง้ แนบหลักฐำนกำรแสดงตนเพื่อ ประกอบพิจำรณำ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง
ให้ถึงบริ ษทั ฯภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2556 ดังนี้
(1) หลักฐำนกำรแสดงตน:
ก. ในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ข. ในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล: สำเนำหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน /
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมทีไ่ ด้ลงชื่อในแบบขอ
เสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) หลักฐำนกำรถือครองหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(3) เอกสำรประกอบเพิม่ เติม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
อนึ่ง ผู้ถอื หุน้ สำมำรถแจ้งระเบียบวำระอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรทีห่ มำยเลข 02-473-8398 หรือ Email
Address ของเลขำนุ กำรบริ ษั ท ที่ companysecretary@gfpt.co.th และจัด ส่ ง ต้ น ฉบั บ โดยทำงจดหมำย
ลงทะเบียนไปยัง :
“เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
อำคำรจีเอฟพีที ชัน้ 18
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150”
2.2.4) เลขำนุ กำรบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ำรณำกลั ่นกรองในเบื้องต้น โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.2.4.1) เรื่องที่ผถ้ ู ือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขำนุ กำรบริษทั จะแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภำยในวันที่
10 มกรำคม 2557 โดยหำกผูถ้ อื หุน้ ไม่ดำเนินกำรแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถงึ บริษทั ภำยในวันที่
20 มกรำคม 2557เลขำนุ กำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ เพือ่ ทรำบกำรปิดเรือ่ ง
2.2.4.2) เรื่องที่ผถ้ ู ือหุ้นมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 เลขำนุ กำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพือ่
ทรำบกำรปิดเรือ่ งภำยในวันที่ 20 มกรำคม 2557
2.2.4.3) เรื่องที่ ไม่เข้ำข่ำยตำม (2.2.4.1) หรือ (2.2.4.2) เลขำนุ กำรบริษทั จะทำกำรรวบรวมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในเดือนกุมภำพันธ์ 2557
2.2.5) คณะกรรมกำรบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอซึง่ จะต้องไม่มลี กั ษณะ
เข้ำข่ำยตำมทีร่ ะบุในข้อ 2.1.1 – 2.1.9 เว้นแต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
2.2.6) เรื่องทีผ่ ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะได้รบั กำรบรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุ มผู้ถอื หุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร สำหรับเรื่อ งทีไ่ ม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริษทั ฯจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ)
ข้อ 3. กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
3.1) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรบริ ษทั
บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชือ่ เป็ นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมดังนี้

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
3.1.1) เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด , พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั
3.1.2) เป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ำมข้อบังคับของบริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) ในหมวดที่ 4 ข้อ 17
3.1.3) เป็ นผูม้ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถในธุรกิจและอุตสำหกรรมทีบ่ ริษทั ดำเนินกิจกำรอยู่
3.1.4) เป็ นผู้ม ีควำมเป็ นอิส ระ มีช่อื เสียง มีป ระวัตกิ ำรทำงำนดี ปฏิบตั หิ น้ ำที่ด ้วยควำมรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
จริยธรรมทีด่ งี ำม และเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรยกย่องจำกสังคม สำมำรถปฏิบตั งิ ำนต่ำงๆตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั
ได้รบั มอบหมำย
3.1.5) เป็ นผูม้ อี ำยุทเ่ี หมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยทีแ่ ข็งแรง และจิตใจทีส่ มบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ
3.1.6) ไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ หรือเข้ำร่วมเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำร หรือ ผูบ้ ริหำร หรือ พนักงำนของบริษทั ทีป่ ระกอบ
กิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน หรือ เป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
3.2) ขัน้ ตอนในกำรพิ จำรณำ
3.2.1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็น
กรรมกำร (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงลำยมือชื่อ และจัดส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้ถงึ บริษทั
3.2.2) กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มำกกว่ำหนึ่งรำย และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร ผูถ้ อื หุน้
รำยแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้ และสำหรับผูถ้ อื หุน้ รำยอื่น ให้กรอกข้อมูลเฉพำะ
ในส่วนที่ (1) ของ แบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อ มลงชื่อไว้ แล้วรวบรวม แบบ ข. และหลักฐำนกำรถือหุ้น พร้อ ม
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยเป็ นชุดเดียวกัน และจัดส่งให้ถงึ บริษทั
3.2.3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำย และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
มำกกว่ำ 1 ท่ำน ผู้ถอื หุน้ ต้องจัดทำ แบบ ข. 1 ชุด ต่อกรรมกำร 1 คน พร้อมลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำนให้
ครบถ้ว น พร้อ มทัง้ กรอกเอกสำร แบบ ค. และ แนบเอกสำรประกอบกำรพิจ ำรณำด้ำ นคุณ สมบัติ ได้แ ก่
กำรศึกษำ และประวัตกิ ำรทำงำนของบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรทุกคนด้วย
ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหุ้นต้อ งจัดทำและนำส่งเอกสำรฉบับจริง แบบขอเสนอเรื่องเพื่อ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ประจำปี 2557 (แบบ ข.) และลงลำยมือชื่อ พร้อมทัง้ แนบหลักฐำนกำรแสดงตนเพือ่ ประกอบพิจำรณำ ทีค่ รบถ้วน
และถูกต้อง ให้ถึงบริ ษทั ฯภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2556 ดังนี้
หลักฐำนกำรแสดงตน:
ก. ในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ข. ในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล: สำเนำหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน /
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมทีไ่ ด้ลงชื่อในแบบขอ
เสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(1) หลักฐำนกำรถือครองหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(2) แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร (แบบ ค.) ลง
ลำยมือชือ่ โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ
(3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัตกิ ำรศึกษำ ประวัติ
กำรทำงำน จำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั ฯ ส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย /บริษทั ร่วมของบริษทั หรือ
นิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกับบริษทั พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(4) เอกสำรประกอบเพิม่ เติม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
อนึ่ง ผู้ถอื หุน้ สำมำรถแจ้งระเบียบวำระอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรทีห่ มำยเลข 02-473-8398 หรือ Email
Address ของเลขำนุ กำรบริ ษั ท ที่ companysecretary@gfpt.co.th และจัด ส่ ง ต้ น ฉบั บ โดยทำงจดหมำย
ลงทะเบียนไปยัง :
“เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
อำคำรจีเอฟพีที ชัน้ 18
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150”
3.2.4)
เลขำนุ กำรบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ำรณำกลั ่นกรองในเบื้องต้น โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.2.4.1) กรณี ที่ผถ้ ู ือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขำนุ กำรบริษทั จะแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภำยในวันที่
10 มกรำคม 2557 โดยหำกผูถ้ อื หุ้นไม่ดำเนินกำรแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถงึ บริษทั ฯภำยใน
วันที่ 20 มกรำคม 2557 เลขำนุ กำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ เพือ่ ทรำบกำรปิดเรือ่ ง
3.2.4.2) กรณี ที่ผถ้ ู ือหุ้นมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 เลขำนุ กำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพือ่
ทรำบกำรปิดเรือ่ งภำยในวันที่ 20 มกรำคม 2557
3.2.4.3) กรณี ที่ บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่ อมีคุณ สมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อ
3.1 เลขำนุ กำรบริษทั จะส่งหนังสือ แจ้งผู้ถ ือ หุน้ เพื่อ ทรำบกำรปิ ดเรื่อ งภำยในวันที่ 20 มกรำคม
2557
3.2.4.4) กรณี ที่ไม่เข้ำข่ำยตำม (3.2.4.1) หรือ (3.2.4.2) หรือ (3.2.4.3) เลขำนุ กำรบริษทั จะรวบรวมและ
เสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกำรประชุมเดือนกุมภำพันธ์ 2557
3.2.5)
คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะเป็ นผู้ พ ิ จ ำรณำคุ ณ สมบัติข องบุ ค คลที่ ไ ด้ร ับ กำรเสนอชื่อ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมกำรสรรหำฯหรือคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
3.2.6)
บุคคลทีผ่ ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รบั กำรบรรจุ รำยชื่อในเป็ นระเบียบวำระกำรประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร และสำหรับบุคคลทีไ่ ม่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรสรรหำฯหรือคณะกรรมกำร บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบพร้อมทัง้ ชี้แจงเหตุผลเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร (ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนำเสนอเฉพำะเรื่องที่เห็นว่ำเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
และเป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
[แบบ ก.] แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
[ส่วนที่ 1]
ชื่อ – นำมสกุลของผูเ้ สนอ .....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................. โทรสำร ............................................................................
E – Mail .............................................................................................................................................................................
จำนวนหุน้ ทีถ่ อื ครอง ...................................หุน้ ณ วันที.่ ......................................................................................................
[ส่วนที่ 2]
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 ดังนี้
เรือ่ งทีเ่ สนอ : ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์:
[ ] เพือ่ ทรำบ
[ ] เพือ่ อนุมตั ิ
[ ] เพือ่ พิจำรณำ
โดยมีเหตุผลและรำยละเอียด คือ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
และมีเอกสำรประกอบเพือ่ สนับสนุ นข้อเสนอข้ำงต้น จำนวน ..................... แผ่น
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้น หลักฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประกำร และยินยอม
ให้บริษทั เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวได้ เพือ่ เป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชือ่ ไว้เป็ นหลักฐำน
................................................ ผูถ้ อื หุน้
(................................................)
วันที่ .................................................
หมำยเหตุ:
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐำนต่อไปนี้
1.1 หลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอืน่ จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 (กรณีป็น
ชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมทีไ่ ด้ลงชือ่ ในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
2. กรณีผถู้ อื หุน้ มำกกว่ำหนึง่ รำยรวมกันเสนอระเบียบวำระ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ประจำปี 2557” และลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐำนแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
[แบบ ข.] แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิ จำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำร
[ส่วนที่ 1]
ชื่อ – นำมสกุลของผูเ้ สนอ .....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................. โทรสำร ............................................................................
E – Mail .............................................................................................................................................................................
จำนวนหุน้ ทีถ่ อื ครอง ...................................หุน้ ณ วันที.่ ......................................................................................................
[ส่วนที่ 2]
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อ นำย / นำง / นำงสำว ................................................................... อำยุ..........................ปี
เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) ซึง่ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯและมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัต ิ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัตกิ ำรทำงำน และ เอกสำรประกอบเพิม่ เติมทีไ่ ด้ลงชือ่ รับรอง
ควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จำนวน ............................. แผ่น
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบ ข. นี้ หลักฐำนกำรถือหุน้ หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบทัง้ หมด
ถูกต้องทุกประกำร และเพือ่ เป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้
ลงชือ่ ........................................................ ผูถ้ อื หุน้
(........................................................)
วันที่ .........................................................
[ส่วนที่ 3]
ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว ………………………………….……...................บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชือ่ เป็ นกรรมกำรตำม
ข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำม (2) ข้ำงต้น รวมทัง้ ยอมรับกำรปฎิบตั ติ ำมกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั และเพือ่ เป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้
ลงชือ่ ....................................................... บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ
(........................................................)
วันที่ .........................................................
หมำยเหตุ: ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐำนดังนี้
1. หลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ สำเนำใบหุน้ ทีร่ บั รองสำเนำถูกต้องหรือหนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษทั ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็นนิตบิ คุ คล ต้องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจทีล่ งนำมในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนำถูกต้อง
3.ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) และรับรองสำเนำถูกต้อง
4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีกำรแก้ไขคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ - ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว พร้อมทัง้ รับรองสำเนำถูกต้อง
5. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัตขิ องผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำน ควำมสำมำรถ/ควำม
เชีย่ วชำญ รำยชื่อบริษทั ทีบ่ คุ คลดังกล่ำวเป็ นผูบ้ ริหำรหรือกรรมกำร จำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ในบริษทั ฯ ส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย /บริษทั ร่วมของบริษทั
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกับบริษทั ทีอ่ ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้ และข้อมูลอื่นๆทีเ่ ห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ รวมทัง้ หนังสือยินยอมของ
บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษทั หำกได้รบั กำรคัดเลือก

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
[แบบ ค.] แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพือ่ รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
รู ปถ่าย

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภำษำไทย.....................................................................................................................
(2) ภำษำอังกฤษ................................................................................................................
2. วันเดือนปีเกิด...................................ปจั จุบนั อำยุ.........................ปี สัญชำติ.............................................

3. (1) ทีอ่ ยูส่ ถำนประกอบธุรกิจปจั จุบนั ชือ่ สถำนประกอบธุรกิจ.............................................................................................
เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.................................................โทรศัพท์.....................................................
(2) ทีอ่ ยูส่ ถำนทีพ่ ำนักอำศัย

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

4. ฐำนะสมรส (1) คูส่ มรสชือ่ ..................................................................................... (2) มีบุตร........................คน คือ
4.1

เกิด พ.ศ.
สถำนทีท่ ำงำน
ตำแหน่ ง

4.2

เกิด พ.ศ.
สถำนทีท่ ำงำน
ตำแหน่ ง

4.3

เกิด พ.ศ.
สถำนทีท่ ำงำน
ตำแหน่ ง

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

ชื่อคุณวุฒิและสำขำวิ ชำเอก

ปี ที่สำเร็จ

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
(2) หลักสูตรกำรฝึกอบรมหรือสัมมนำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเป็ นกรรมกำร
ชื่อหลักสูตร

ผู้จดั หลักสูตร

ปี ที่เข้ำร่วม

6. ประสบกำรณ์กำรทำงำนจนถึงปจั จุบนั
ชื่อสถำนที่ทำงำน

ประเภทธุรกิ จ

ตำแหน่ งงำน

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

7. กำรถือหุน้ ในบริษทั จีเอฟพีท ี จำกัด (มหำชน) ณ วันที.่ ..................................................................(วันทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชือ่ )
ถือหุน้ สำมัญ..................................หุน้
นอกจำกนัน้

คูส่ มรส............................................. อำยุ................ ถือหุน้ สำมัญ..................................หุน้
บุตร (1) .......................................... อำยุ................ ถือหุน้ สำมัญ..................................หุน้
(2) .......................................... อำยุ................

ถือหุน้ สำมัญ..................................หุน้

(3) .......................................... อำยุ................ ถือหุน้ สำมัญ..................................หุน้
8. ประวัตกิ ำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ)
ศำล

สถำนะ
(โจทก์/จำเลย/ผูร้ อ้ ง)

คดี
(แพ่ง/อำญำ/ล้มละลำย)

ข้อหำหรือ
ฐำนควำมผิ ด

ทุนทรัพย์

ผลคดี

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
9. กำรมีสว่ นได้เสียทำงตรงและทำงอ้อมในบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นคูส่ ญ
ั ญำ (ในกรณีมสี ว่ นได้
เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมลู ค่ำของรำยกำร)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
10. กำรถือหุน้ หรือร่วมเป็ นกรรมกำรในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) (ใน
กรณีทม่ี กี ำรถือหุน้ โปรดระบุชอ่ื บริษทั จำนวนหุน้ ทีถ่ อื คิดเป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถำนภำพของบริษทั ทีถ่ อื หุน้
ว่ำเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกรรมกำรร่วม โปรดระบุชอ่ื บริษทั และสถำนภำพของ
บริษทั ทีเ่ ข้ำร่วมเป็ นกรรมกำรว่ำเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
11. กำรถือหุน้ หรือเข้ำร่วมเป็นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมกำรของบริษทั ทีป่ ระกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั (โปรดระบุชอ่ื ห้ำงหุน้ ส่วน / ชือ่ บริษทั / จำนวนหุน้ ทีถ่ อื คิดเป็ นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจทีด่ ำเนินกำร)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำ ( นำย / นำง / นำงสำว / .............. ) .......................................................................................................................
บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชือ่ ให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั
ขอรับรองว่ำรำยละเอียดในแบบประวัติ
ข้ำงต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสำรประกอบทีย่ น่ื มำพร้อมนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชือ่ .............................................บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อ
(............................................)
วันที.่ ...........................................

