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ILM-COR-015  

 

หลักเกณฑ์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 

1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความส าคัญในการปฎิบัติต่อผู้

ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเท่าเทียมกันและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

3. หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
3.1 คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม 

(1) เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2  
(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือ

หุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว  
(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
(4) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

3.2 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท า “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” (ตามเอกสารแนบ 1) พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานตามที่ก าหนดในแบบและน าส่งมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 1   ธันวาคม – 14 
มกราคม  ของปีถัดไป (45 วัน)  

(2) เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเลขานุการ
บริษัทจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือด าเนินการแก้ไขก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ  3.1 ทั้งนี้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด 
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(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปีในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท  

 
4. หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

4.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(1) มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่อง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัที่ออกหลักทรัพย์  

(3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท  

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท มีดังนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท า “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า

รับการพิจารณาการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท” และ หนังสือยินยอมของบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นเป็นกรรมการบริษัท” (ตามเอกสาร
แนบ 2)  พร้อมแนบหลักฐานตามที่ก าหนดในแบบ และน าส่งมายังบริษัท ระหว่าง
วันที ่1   ธันวาคม – 14 มกราคม  ของปีถัดไป (45 วัน) 

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น และสอบทานประวัติของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหุ้น
หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ทราบหรือด าเนินการแก้ไข  

(3) หากผู้ที่ ได้ รับการเสนอชื่ อมี คุณสมบั ติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ  4.1 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท
ข้างต้น ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสุด   

(4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อใน
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็น
คณะกรรมการบริษัท 

(5) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะ
ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท  
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5. สถานที่จัดส่งเอกสาร
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังเลขานุการ
บริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)  
147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ ir@indexlivingmall.com 

 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2562         

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 

mailto:ir@indexlivingmall.com
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แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน…………………หุ้น ท่ีอยู่ เลขท่ี………….ซอย……………………ถนน………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต………………………………จังหวดั…………………………… 
รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท…์……………………………..โทรสาร………………………….. 
Email (ถ้ามี)…………………………………………………. 
 
ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี……………ดังนี ้
เรื่องที่เสนอ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
วัตถุประสงค:์ [         ]   เพื่อทราบ           [        ]   เพื่อพิจารณา    [       ] เพื่ออนุมัติ  
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้นจ านวน……………แผ่น 
 
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความขา้งต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
      ……………………………………………………….ผู้ถือหุ้น 
      (……………………………………………………..) 
      วันท่ี………………………………………………….. 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอืน่จากตลาด
หลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

2. ในการณีผู้ถือหุ้นเป็นนติิบุคคล กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนา
บัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 

4. ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง



เอกสารแนบ 2   

5 
 

 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน…………………หุ้น ท่ีอยู่ เลขท่ี………….ซอย……………………ถนน………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต………………………………จังหวดั…………………………… 
รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท…์……………………………..โทรสาร………………………….. 
Email (ถ้ามี)…………………………………………………. 
 
ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว……………………………………………………………………. 
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยบคุคลดังกลา่วให้ความยินยอม
แล้วตามหลักฐานหนังสือยินยอมที่ส่งมาพร้อมนี้ ขา้พเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปดิเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดงักลา่วได้ เพื่อเป็นหลักฐาน 
ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 
      ……………………………………………………….ผู้ถือหุ้น 
      (……………………………………………………..) 
      วันท่ี………………………………………………….. 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอืน่จากตลาด
หลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

2. ในการณีผู้ถือหุ้นเป็นนติิบุคคล กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนา
บัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 

4. ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

5. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ 
5.1 ส าเนาบตัรประชาชน/ ส าเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ 
5.2 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติของผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติสว่นตวั ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การ

ท างาน ความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอ่ืนที่บุคคลดังกลา่วเปน็ผู้บริหารหรือกรรมการ จ านวนหุ้นที่ถอือยู่ในบริษัท 
ส่วนได้เสยีกับบรษิัทและบรษิัทย่อย/ บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบรษิัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้และข้อมูล
อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา  
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หนังสือยนิยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………….. ที่อยู่ เลขที…่………………………………………... 
ซอย……………………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………………………………………… 
อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………
โทรศัพท…์……………………………..โทรสาร………………………….. 
Email (ถ้ามี)…………………………………………………. 

 
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเปน็กรรมการบรษิัทตามที่ นาย / นาง / นางสาว…………………………………………….. 
ได้เสนอชื่อนั้น ข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่ามคีุณสมบัตคิรบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
(ตามข้อ 4.1 ของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชมุเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี) และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกับการก ากับดแูลกิจการ
ที่ดีของบริษัท 
 
พร้อมนี้ ข้าพเจา้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมนีแ้ละได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทกุ
หน้าจ านวน………………….แผ่น และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

            ……………………………………………………….บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
     (……………………………………………………..) 
     วันท่ี………………………………………………….. 
 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. ส าเนาบตัรประชาชน/ ส าเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเพ่ือ
เข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติของผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติสว่นตวั ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
ความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอ่ืนที่บุคคลดังกลา่วเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับ
บริษัทและบรษิัทย่อย/ บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อไดแ้ละข้อมูลอ่ืนๆ ที่เห็นสมควรให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 


