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วันที่ 21 มกราคม 2564
เรือ่ ง

การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม รวมทัง้ การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการกาหนดวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมทีเ่ หมาะสม
รวมทัง้ เสนอชือ่ บุคคล เพือ่ พิจารณาเข้ารับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั (www.thaienger.com) และ
เอกสารทีแ่ นบมาพร้อมนี้ ทัง้ นี้สามารถส่งข้อมูลกลับมาทีบ่ ริษทั ฯ ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 22 มกราคม 2564 – 21
กุมภาพันธ์ 2564 เพือ่ รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและแจ้งให้นกั ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศน์ดาว ชมเชย)
เลขานุการบริษทั

__________________________________________________________________________________

บริ ษทั ไทย อิ งเกอร์ โฮลดิ้ ง จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิ ผ้ถู ือหุ้นเสนอวำระล่วงหน้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดขี องบริษทั จดทะเบียน บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จากัด
(มหาชน) (“บริษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญของผูถ้ อื หุน้ ให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันบริษทั จึงเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยได้มสี ว่ นร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของ
บริษทั และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ ค่ี วามรู้ ความสามารถ และคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั ล่วงหน้า เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะนาวาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอมานัน้
กาหนดเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ต่อไป
หลักเกณฑ์และวิ ธีปฏิ บตั ิ ในกำรเสนอวำระกำรประชุม และเสนอรำยชื่อเพื่อพิ จำรณำแต่งตัง้ กรรมกำร
ล่วงหน้ ำ ต่อที่ ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1.1 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในจานวนทีก่ าหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่
เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือวันทีเ่ สนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั โดยอาจเป็ นผูห้ นุ้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
1.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั (23 ล้านหุน้ ) และ
1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืน่ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
2. เงือ่ นไขกำรเสนอวำระล่วงหน้ ำสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2.1 ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูถ้ อื หุน้
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีมากกว่า 1 คน ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทีเ่ สนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ลงลายมือชื่อ
ทุกรายแล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอวาระจะต้องระบุช่อื นามสกุล ทีอ่ ยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ จานวนหุน้ ที่
ถือ ณ วันทีเ่ สนอวาระ ของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ รายละเอียดอืน่ ๆ ให้ครบถ้วน
3. กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3.1 วาระทัวไป
่
ระบุชอ่ื วาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ
3.2 วาระการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
1.) รายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทีได้รบั การเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดในเว็บไซต์ของบริษทั

2.) บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ต้องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้ามตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ ข้อบังคับบริษทั และหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั
3.3 เรือ่ งทีบ่ ริษทั จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1.) เรือ่ งทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานทีก่ ากับดูแลบริษทั หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
2.) เรือ่ งทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3.) เรือ่ งทีเ่ ป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี อ่ ให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
4.) เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั
5.) เรือ่ งทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการแล้ว
6.) เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออานาจทีบ่ ริษทั จะดาเนินการได้
7.) เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
และได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดย
ข้อเท็จจริงในเรือ่ งนัน้ ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
8.) เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด
9.) เรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 2
4. ระยะเวลำในกำรเสนอวำระ
ตัง้ แต่ 22 มกราคม 2564 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ( 31 วัน)
5. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
5.1 ผูถ้ อื หุน้ จะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ได้ลงลายมือชือ่ แล้ว (ตามแบบฟอร์มทีบ่ ริษทั จัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพือ่
ประกอบการพิจารณา
5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีร่ วมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือ
รับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ แสดงจานวน
หุน้ ทีถ่ อื หรือ สาเนาใบหุน้ ทีล่ งนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีร่ วมกันเสนอวาระ ได้แก่
ก. กรณีบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ข. กรณีนิตบิ ุคคล: สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลซึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามทีได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติ

การทางาน เอกสารหลักฐานการถือหุน้ เป็ นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั )
5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั ไทย อิ งเกอร์ โฮลดิ้ ง จำกัด (มหำชน)
88 หมู่ 4 ซอย บำงกรวย-ไทรน้ อย 32
ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย
จ.นนทบุรี 11130
6. วิ ธีกำรพิ จำรณำ
6.1 วาระทัวไป
่ เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ และ
นาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
6.2 วาระการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษทั
จะเป็ นผูร้ วบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณารายชื่อและคุณสมบัตขิ องบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ
ชือ่ และนาผลการพิจารณาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาต่อไปกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั มี
มติอนุมตั ใิ ห้นาวาระดังกล่าวหรือบุคคลทีเ่ ห็นสมควรเสนอเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะบรรจุเรื่องดังกล่าวอยูใ่ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2564 ต่อไป
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจี ะพิจารณาเฉพาะคาขอทีก่ รอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพียงพอและได้สง่ อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็ นเรือ่ งทีบ่ ริษทั เห็นว่าเป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
และเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายและระเบียบต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
กรณี
คณะกรรมการบริษทั ลงความเห็นไม่นาข้อเสนอหรือรายชื่อดังกล่าวบรรจุอยูใ่ นวาระการประชุม บริษทั จะชีแ้ จง
เหตุผลต่อผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอวาระหรือรายชือ่ บุคคลนัน้ และรายงานต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 เพือ่
ทราบต่อไป
เอกสำรแนบ : 1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2564
2. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั

__________________________________________________________________________________

แบบฟอร์มกำรเสนอวำระล่วงหน้ ำสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันที_่ _________________________
1.ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ -นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว/บริษทั )___________________________________________________
กรณีทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคลโปรดระบุชอ่ื ผูต้ ดิ ต่อ____________________________________________________
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
เลขที_่ _______________หมูบ่ า้ น / อาคาร___________________________หมูท่ _่ี __________________
ตรอก/ซอย_____________________ถนน_____________________ตาบล/แขวง___________________
อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด____________________รหัสไปรษณีย_์ ________________
ประเทศ_________________________โทรศัพท์___________________โทรสาร____________________
อีเมล์_______________________________________________
2. จำนวนหุ้นที่ ถือ_________________________________________หุน้
3. วำระที่ เสนอ
3.1 วาระทัวไป
่

 เพือ่ พิจารณา

 เพือ่ ทราบ

วาระทีเ่ สนอ________________________________________________________________________
เหตุผลประกอบ_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.2 วาระเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั
(ขอให้แนบประวัตบิ ุคคลทีเ่ สนอชือ่ ) รายละเอียด ดังนี้
1. ชือ่ – นามสกุล
2. รูปถ่ายขนาด passport 1 ใบ
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3. สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
4. ตาแหน่งสถานทีท่ างานปั จจุบนั
5. วุฒกิ ารศึกษา
6. ประวัตกิ ารทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี ) ตาแหน่ง/บริษทั /หน่วยงาน
7. จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั (รวมผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง คือคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
8. หนังสือยินยอมให้เสนอชือ่ เพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั (สามารถ
download หนังสือยินยอมได้ในเว็บไซต์ของบริษทั )
9. กรณีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ผูถ้ กู เสนอชือ่ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกาหนดเรือ่ ง
กรรมการอิสระของบริษทั (ตามท้ายเอกสารฉบับนี้)
4. เอกสำรประกอบของผู้ถือหุ้นเพื่อขอเสนอวำระกำรประชุมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564
4.1 สาเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืน่ จาก
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สนิ แสดงจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ หรือสาเนาใบหุน้ ทีล่ งนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2 กรณีบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีนิตบิ ุคคล : สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการทีม่ อี านาจลงนามที่ ได้ลงชือ่ ในแบบข้อเสนอนี้
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3 กรณีทเ่ี สนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั เอกสารแนบตามข้อ 3.2
4.4 เอกสารแนบประกอบอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถกู ต้อง
ครบถ้วน และเป็ นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพือ่ เป็ น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชือ่ ไว้เป็ นสาคัญ
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ลายมือชือ่ ________________________________________ผูถ้ อื หุน้
(_________________________________________)

ลายมือชือ่ ________________________________________ผูถ้ อื หุน้
(_________________________________________)

ลายมือชือ่ ________________________________________ผูถ้ อื หุน้
(_________________________________________)

ลายมือชือ่ ________________________________________ผูถ้ อื หุน้
(_________________________________________)
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เอกสารแนบ
__________________________________________________________________________________
คุณสมบัติกรรมกำรอิ สระของบริ ษทั
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูเ้ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย (ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึง กรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาส่วน
ราชการ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
(บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หมายถึง บริษทั ย่อยทีม่ บี ริษทั แม่เป็ นบริษทั เดียวกัน)
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผุถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างเป็ นอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือมีอานาจควบคุม ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เคยหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือมีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เคยหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือมีอานาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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8. นอกเหนือจากคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับ
บริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว กรรมการอิสระยังจะต้องไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั และบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

หน้า 5/5

__________________________________________________________________________________
แบบฟอร์มหนังสือยิ นยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษทั
วันที_่ _______________________________
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ________________________________ ซึง่ เป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชือ่ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั โดย _________________________
______________________________________________ (“ผูถ้ อื หุน้ ”) ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมให้ผู้
ถือหุน้ เสนอชือ่ เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และตกลงทาหน้าทีก่ รรมการของบริษทั หากได้รบั
การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัตแิ ละรายละเอียดของข้าพเจ้าตามทีร่ ะบุโดยผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เอกสาร
หลักฐานประกอบต่างๆทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถกู ต้อง และเป็ นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้า
เป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ พ่ี งึ มี และไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้ามสาหรับการเป็ นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกีย่ วกับบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษทั เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็ น
สาคัญ

ลายมือชือ่ ___________________________________ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(____________________________________)

