
 

หลักเกณฑก์ารเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 

 
คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ทีจ่ะมีสทิธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ่บุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
1. ตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 26,405,880 หุน้ (รอ้ยละ 5 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ) โดยอาจจะเป็นผูถื้อ

หุน้รายเดยีว หรือหลายรายรวมกนัได ้
2. ตอ้งถือหุน้บรษิัทฯ ในสดัส่วนที่ก าหนดตามขอ้ 1. ต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอชื่อ

บคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม 
1. ขัน้ตอนและวิธีการเสนอเพิม่วาระการประชมุ 

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่บรษิัทก าหนด ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบหนงัสือขอเสนอเรื่องเพิ่มวาระ
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้” ตามเอกสารแนบ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน การถือหุน้ครบถว้น ดงัต่อไปนี ้ 
1.1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจาก บรษิัทศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
1.1.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวั ประชาชน หรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติ
บคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัร ประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผูม้ีอ  านาจ ลงนาม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

1.1.3 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมตวักนัเพื่อเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบหนงัสือขอเสนอเรื่องเพิ่ม
วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้” เพียงชดุเดยีวและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวมส่ง
เป็นชดุเดียวกนั 

1.2 น าส่งเอกสารทัง้หมดตามขอ้ 1.1 ส่งถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2566 ตามที่อยู่ดงันี ้
ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา 
แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู 
กรุงเทพฯ 10240 

1.3 ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท จะเป็นผูพ้จิารณาแบบหนงัสือขอ้เสนอเรื่องเพิ่มวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 
และเอกสารประกอบต่างๆ ในเบือ้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาต่อไป 

1.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ต่อไป ในส่วนของวาระท่ีไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
รบัทราบ ทางช่องทางที่เหมาะสมต่อไป 

2. เนือ้หาของเรื่องที่ไม่รบัพิจารณาเขา้เป็นวาระการประชมุ 



 

2.1 เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึเหตอุนัควร
สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 

2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิทัฯ จะด าเนินการได ้
2.3 เรื่องที่ขดัต่อกฏหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ กฏ และระเบียบต่างๆ ของราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบรษิัท  
2.4 เรื่องที่ขดักบัวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
2.5 เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ หรืออยู่ในอ านาจบรหิารจดัการของคณะกรรมการ 
2.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัท หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บคุคล หรือกลุ่ม บคุคลใดบคุคล

หน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 
2.7 เรือ่งที่ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่สมบรูณ ์หรือมีขอ้ความที่ไมต่รงความจรงิ หรอืเสนอมาไม่ทนั ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด  
 
การเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
1. ผูท้ี่ถกูเสนอชื่อเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัย์

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มี
ความรูค้วามสามารถซื่อสตัยส์จุรติ มีคณุธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงาน 

2. ขัน้ตอนและวิธีการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่บรษิัทก าหนด สามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการได ้โดยกรอก “แบบหนงัสือขอเสนอชื่อบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัท” ตามเอกสารแนบ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานครบถว้น ดงัต่อไปนี ้ 
2.1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจาก บรษิัทศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
2.1.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวั ประชาชน หรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติ
บคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัร ประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผูม้ีอ  านาจ ลงนาม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.1.3 หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
2.1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ หลกัฐานการศกึษา ประวตักิารท างาน ผลงานในอดตั

ถึงปัจจบุนั เป็นตน้ 
2.1.5 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมตวักนัเพื่อเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุราย

ตอ้งกรอก “แบบหนงัสือขอเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท” 
เพียงชดุเดียวและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 

2.2 น าส่งเอกสารทัง้หมดตามขอ้ 2.1 ส่งถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2566 ตามที่อยู่ดงันี ้
ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา 
แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู 



 

กรุงเทพฯ 10240 
2.3 ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท จะเป็นผูพ้จิารณาแบบหนงัสือขอเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการเลือกตัง้

เป็นกรรมการบรษิัท และเอกสารประกอบต่าง ๆ ในเบือ้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อพิจารณาต่อไป 

2.4 บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จะถกูน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุเลือกตัง้กรรมการในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ในส่วนของบคุคลท่ีไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน หรือจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ พรอ้มชีแ้จงเหตผุล
ทางช่องทางที่เหมาะสมต่อไป 

  



 

แบบหนังสือขอเสนอเร่ืองเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ล่วงหน้า 
Form of Agenda Proposal for the Annual General Meeting 

บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
Ditto (Thailand) Public Company Limited 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล...………………………………………………………………………….. 
I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนหุน้เลขท่ี…………………………………………... 
Shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited, shareholder’s register no. 

รวมจ านวน…………………………………………หุน้ อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
Total                                                                               shares, resides at 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศพัท…์…………………………………. อีเมล……………………………………………………………… 
Telephone no.                                                                     email 
 

มีความประสงคข์อเสนอเพิม่วาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ดงันี ้
Would like to propose agenda item(s) for 2023 AGM as follow: 

1. เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Subject 

เหตผุลที่เสนอ………………………………………………………………………………………………………….. 
Reason for proposal 

2. เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Subject 

เหตผุลที่เสนอ………………………………………………………………………………………………………….. 
Reason for proposal 

 

โดยมีเอกสารประกอบเพิม่เติม (ถา้ม)ี จ านวน………………หนา้ ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือฉบบันี ้
With support document (if any)                                                    pages that is attached to this form 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารนีแ้ละเอกสารประกอบเพิม่เติมถกูตอ้งทกุประการ 
I, hereby, certify that the above mentioned are true and correct. 
 
 ลงชื่อ/Sign…………………………………………… 
 (………………………………………………..) 
 วนัท่ี/Date………………………… 
 
  



 

แบบหนังสือขอเสนอชื่อบคุคลทีมี่คุณสมบัติเหมาะสมเพือ่รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
Form for nomination of qualified candidate for Company Director 

บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
Ditto (Thailand) Public Company Limited 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล...………………………………………………………………………….. 
I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนหุน้เลขท่ี…………………………………………... 
Shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited, shareholder’s register no. 

รวมจ านวน…………………………………………หุน้ อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
Total                                                                               shares, resides at 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศพัท…์…………………………………. อีเมล……………………………………………………………… 
Telephone no.                                                                      email 
 
มีความประสงคข์อเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2566 ดงันี ้
Would like to nominate a qualified candidate for Company Director for AGM 2023 
1. ชื่อ – สกลุ……………………………………………………………………………………………………….………. 

Name – Surname 
เหตผุลที่เสนอ………………………………………………………………………………………………………………… 
Reason for nomination 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โดยมีประวตัิย่อดงันี ้
CV below: 

วนั/เดือน/ปี เกดิ……………………………………… 
DD/MM/YY of birth 
ถือหุน้ในบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน……………………………………………หุน้ 
Hold shares of Ditto (Thailand) Public Company Limited                                                                                     Shares 

ประวตัิการศกึษา / Education Background: 
Education 
สถาบนั…………………………….……..วฒุิการศกึษา……………………………..ปีที่จบการศกึษา.………… 
Institution                                                        Qualification/Major                                          Year of graduation 
สถาบนั…………………………….……..วฒุิการศกึษา……………………………..ปีที่จบการศกึษา.………… 
Institution                                                        Qualification/Major                                          Year of graduation 
สถาบนั…………………………….……..วฒุิการศกึษา……………………………..ปีที่จบการศกึษา.………… 
Institution                                                        Qualification/Major                                          Year of graduation 

ประสบการณก์ารท างาน / Work Experience: 
บรษิัท……………………………………..ต าแหน่ง…………………………………..ชว่งเวลา………………..… 
Company                                 Position                                                           Period 
บรษิัท……………………………………..ต าแหน่ง…………………………………..ชว่งเวลา…………..……… 
Company                                 Position                                                           Period
บรษิัท……………………………………..ต าแหน่ง…………………………………..ชว่งเวลา……………..…… 
Company                                 Position                                                           Period 

 
 



 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นในปัจจบุนั 
Currently holding a position in other listed company 

1. บรษิัท……………………………………………………………………. 
Company 
ต าแหน่ง (  ) กรรมการบรษิัท (   ) กรรมการบรหิาร (   ) กรรมการตรวจสอบ (   ) อื่น ๆ…………… 
Position Board of Director Board of Executive Director Audit Committee Others 

2. บรษิัท……………………………………………………………………. 
Company 
ต าแหน่ง (  ) กรรมการบรษิัท (   ) กรรมการบรหิาร (   ) กรรมการตรวจสอบ (   ) อื่น ๆ…………… 
Position Board of Director Board of Executive Director Audit Committee Others 

3. บรษิัท……………………………………………………………………. 
Company 
ต าแหน่ง (  ) กรรมการบรษิัท (   ) กรรมการบรหิาร (   ) กรรมการตรวจสอบ (   ) อื่น ๆ…………… 
Position Board of Director Board of Executive Director Audit Committee Others 

 
โดยมีเอกสารประกอบเพิม่เติม (ถา้ม)ี จ านวน……….หนา้ ท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือฉบบันี ้
With supporting documents (if any)                                  pages that is attached to this form 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารนีแ้ละเอกสารประกอบเพิม่เติมถกูตอ้งทกุประการ 
I, hereby, certify that the above mentioned are true and correct. 
 
 
 ลงช่ือ/Sign…………………………………………… 
 (………………………………………………..) 
 วนัที่/Date………………………… 
 
 
 
แบบยินยอมของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
Form of Consent to be nominated as the Company Director 
 
ขา้พเจา้…………………………………………………………………………….บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทตามหนงัสือนี ้ยินยอมและรบัรองว่ามคีณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
หลกัเกณฑข์องบรษิัท จงึลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
I, the nominated candidate for the Company Director, agree and certify to possess all the qualifications according to the 
Company’s guideline. 
 
 ลงชื่อ/Sign…………………………………………… 
 (………………………………………………..) 
 วนัท่ี/Date………………………… 
  



 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านวจควบคมุของบรษิัท โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี

อ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ
ของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บั
การแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความส าคญัทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ความสมัพนัธท์างธุรกจิใหร้วมถงึรายการประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (รวมทัง้ที่มกีารแกไ้ขเพิ่มเติม) 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการ
เงิน ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทาง
วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิทัย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มการบรหิารงาน ลกูจา่ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมสิีทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกจิการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 


