
NETbay Public Company Limited 
Registration No. 0107557000101 
719/5, 8-9  Rama 6 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. 
T +66 (0) 2620 1800 
F +66 (0) 2612 3051 
http://www.netbay.co.th 
 

   

 
 
 
 
ที่ นบ. 011/004/2563 
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
  

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

เป็นการล่วงหน้า 
 

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ (NETBAY) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 
ที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น NETBAY จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัท ที่ www.netbay.co.th  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

  

 

               นางกอบกาญจนา วีระพงษป์ระดิษฐ์ 
                กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) 
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 เอกสารแนบ 
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) 

การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป ีพ.ศ.2564 

 
1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NETBAY”) จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพือ่ช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท  
 
2. การเสนอวาระการประชุม  
 2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น NETBAY ณ วันที่
เสนอวาระการประชุม นบัรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น NETBAY ประจำปี 
พ.ศ.2564” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานกุารบริษัท ที่ E-mail address: 
corporatesecretary@netbay.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผูถ้ือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลง
ลายมือชื่อไว้เปน็หลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน  
 2.3 เร่ืองที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้  
  2.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2551      
ที่แก้ไขเพิ่มเติม*  
  2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
  2.3.3 เร่ืองที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว  
  2.3.4 เรื ่องที่ผู ้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  
  2.3.5 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
 2.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัด
ประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น  
 2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นด้วย  
________________________________________________  
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* เร่ืองที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก ่ 
(1) เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)  
(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัย
เก่ียวกับความไม่ปกติของเร่ืองดังกล่าว  
(3) เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์  
(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา  และเรื่องดังกล่าวไดร้ับ
มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอ
คร้ังใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน  
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  
 
3. การเสนอชื่อกรรมการ  
 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ  
 3.2 ผู ้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น NETBAY ประจำปี 2564” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัทที่     
E-mail address: corporatesecretary@netbay.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563 เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น NETBAY ประจำปี 2564” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุด
เดียวกัน  
 3.4   บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดงันี้  
  3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั  
  3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท  
  3.4.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไม่เกิน 4 บริษัท  
 3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมวา่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NETBAY ประจำปี 2564 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................ เป็นผู้ถือหุ้นของ      
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ......................................... หุ้น ที่อยู่ เลขที่ ........................................................... 
ถนน ...................................................... ตำบล/แขวง .................................................. อำเภอ/เขต ..........................................  
จังหวัด .................................................. โทรศัพท์ ......................................................... โทรสาร ...............................................  
E-mail (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้  
เร่ืองที่เสนอ: .................................................................................................................................................................................  
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ  
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ …………………………………………………………………………………………………………..……………….……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างตน้ จำนวน ..................... แผ่น  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทกุประการ และยนิยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลา่วได้ จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 
      ลงลายมือชื่อ .............................................. ผู้ถือหุ้น  
           (................................................)  
                 วันที่ .................................................  
 
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้  
1.  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืน
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด  
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง  
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
และรับรองสำเนาถูกต้อง  
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรอง
สำเนาถูกต้อง  
 
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้
ครบถ้วน 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NETBAY ประจำปี 2564 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................... เป็นผู้ถือหุ้นของ     
บริษัท เน็ตเบย์ จำกดั (มหาชน) จำนวน ......................................................... หุ้น ที่อยู่ เลขที ่.................................................. 
ถนน ................................................ ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต ...................................................  
จังหวัด .................................................. โทรศัพท์ ......................................................... โทรสาร ...............................................  
E-mail (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้าพเจา้มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………….……........………………………  
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการของ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดงักลา่วให้ความยินยอมแล้ว  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทกุประการ และยนิยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลา่วได้ จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 
      ลงลายมือชื่อ .............................................. ผู้ถือหุ้น  
           (................................................)  
                 วันที่ ................................................. 
 
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้  
1.  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์  หรือหลักฐานอ่ืน
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง  
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
และรับรองสำเนาถูกต้อง  
4.   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรอง
สำเนาถูกต้อง  
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู ้ที ่ได้ร ับการเสนอชื ่อ  ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้น
ที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่
ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก 


