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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า 

 

 วัตถุประสงค์ 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)“CHO” มีความตัง้ใจท่ีจะดํารงไว้ซึ่งการจัดการท่ีเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสดุ ทัง้ยงัเป็นท่ียอมรับจากผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัว่ไปวา่เป็นกิจการท่ี

มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ

ลว่งหน้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากับดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกนั บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ตาม

หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของ CHO โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

 1.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ตํ่าไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น 

1.3 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีกําหนดตาม 1.2 ตอ่เน่ืองมาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นใน

วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ 
 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

  2.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีกํากับดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การกํากับดแูล

กิจการท่ีดีของ CHO 

(2)  เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของบริษัท เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

CHO และ/หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

 (3) เร่ืองท่ี CHO ได้ดําเนินการแล้ว  

 (4) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจท่ี CHO จะดําเนินการได้ 

 (5) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 

(6)  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจปกติของบริษัท และข้อมลูท่ีผู้ ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้

เห็นวา่มีความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว  

(7)   เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  

(8)   เร่ืองท่ีเสนอ และ/หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น มีข้อมลูไม่ตรงตามความเป็น

จริง 
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 2.2 ขัน้ตอนในการพจิารณา 

(1) ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของ

หลกัเกณฑ์นี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน, หลกัฐานการถือหุ้นตาม

หลกัเกณฑ์ใน 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุม

ตอ่คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือ

หุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม(ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้น

ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการ 

 (3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดทําแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐานให้ครบถ้วน  

(4)   เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองวาระท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร/

หลกัฐานประกอบในเบือ้งต้นก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเป็นลําดบัตอ่ไป 

(5)   เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ

เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ทัง้นีห้ากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผู้ ถือ

หุ้นเสนอคณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

ทัง้นีค้ําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

3. การเสนอช่ือกรรมการ 

3.1  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

        บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงันี ้

(1)   มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2)   มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ มีภาวะผู้นํา และมีคณุธรรม จริยธรรม 

(3)   ความรู้ ความสามารถ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างสําคญัต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการบิน

การขนส่ง ธุรกิจประกอบรถ อุตสาหกรรมรถ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง และ

กฎหมาย อีกทัง้สามารถอทิุศเวลาให้บริษัทได้อย่างเตม็ท่ี 

(4)   ไมค่วรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 
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3.2  ขัน้ตอนในการพจิารณา 

(1)   ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทําหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือ

หุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และมีเอกสารประกอบดงันี ้

(1.1)   หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในคณุสมบัติของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรอง

จากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(1.2)   เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตั ิได้แก่ การศกึษา และประวตัิการทํางาน 

ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(1.3)   เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

(ถ้ามี) 

(2)   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณุสมบัติครบถ้วน เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ

ตอ่คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือ

หุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็น

หลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ

คณะกรรมการ  

(3)   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอบุคคลเพ่ือเป็น

กรรมการมากกวา่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทําแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้

ครบถ้วน 

(4)   เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการและ

คณุสมบตัิของกรรมการท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานประกอบในเบือ้งต้นก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเป็นลําดบัตอ่ไป 

 (5)   บคุคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผู้

ถือหุ้ น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ทัง้นีบุ้คคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ทัง้นีค้ําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นท่ีสิน้สดุ  
 

4. ช่องทางในการนําเสนอ 

4.1 การนําเสนออย่างไม่เ ป็นทางการผ่านทาง โทรสาร 043-043899, Email Address 

เลขานกุารบริษัทท่ี yinghathai@cho.co.th หรือ Email Address ของบริษัทท่ี info@cho.co.th  และต้องนําส่ง

ต้นฉบบัจริงทางไปรษณีย์ตามข้อ 4.2 ให้ถงึบริษัทภายในวันท่ี  31 มกราคม 2564 เพ่ือให้คณะกรรมการมี

เวลาเพียงพอในการพิจารณา  
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4.2 รายละเอียดท่ีอยู่ ทางไปรษณีย์ 

 
กรุณาสง่ 
 

         เลขานกุารบริษัท 
 บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 265 หมู ่4  ถนนกลางเมือง  ตําบลเมืองเก่า   
  อําเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 
 

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี) 
                                                                        /  (แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ) 

 

 

5. ระยะเวลาท่ีเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเร่ืองได้ 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2564 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

  
 

(1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)  จํานวน...............................................หุ้น   อยู่บ้านเลขที่..........................................ถนน

...................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต........................................................จงัหวดั

....................................รหสัไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ...................................................โทรศพัท์

บ้าน/ที่ทํางาน...................................................E-mail (ถ้ามี)............................................................................... 

(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

เร่ือง................................................................................................................................................................................. 

(3)  โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................และ

มีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน...............................แผ่น  ข้าพเจ้าขอรับรอง

ว่าข้อความในแบบ ก. นี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้า

จงึได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

                                                                                         ….……....……………………..….…ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                          (.........................................................) 

                                                                                       วนัที่.................................................... 

หมายเหตุ 

1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือ

เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้ มีอํานาจ ที่ได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.  ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 043-043899 หรือEmail Address เลขานุการบริษัทที่ 

yinghathai@cho.co.th หรือ Email Address ของบริษัทที่ info@cho.co.th ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 ก่อนส่ง

ต้นฉบบัของแบบ ก. ให้บริษัท 

3.ต้นฉบบัของแบบ ก. จะต้องสง่ถงึบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของ

บริษัท และเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

4.  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุกราย

แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 2.2 (2) 

5.  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทําแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 

1 ระเบียบวาระและดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 2.2 (3) 

6.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้รับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

7.  บริษัทจะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้  

 

แบบ ก. 
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-6-  
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

(1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ              

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)  จํานวน..................................................หุ้น    อยู่บ้านเลขที่................................ถนน

......................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต......................................................

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ...............................................

โทรศพัท์บ้าน/ที่ทํางาน..........................................................E-mail (ถ้ามี)........................................................................ 

(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว.............................................................................อาย.ุ...................ปี  

เป็นกรรมการบริษัท  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความ

ยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทํางาน 

และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้ทกุหน้า จํานวน.....................แผ่น  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน 

แบบ ข.  หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน 

ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคัญ ดงันี ้                                                                                                

   ….……....……………………..….…ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                              (........................................................) 

                                                                                        วนัที่.......................................................... 

(3)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) 

ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบติัครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบัติตามการกํากับ

ดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

 

                                                                                         .........................................................บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

                                                                                          (........................................................) 

                                                                                       วนัที่........................................................ 

หมายเหตุ 

1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือ

เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้ มีอํานาจที่ได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.  ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 043-043899 หรือ Email Address เลขานุการบริษัทที่ 

yinghathai@cho.co.th หรือ Email Address ของบริษัทที่ info@cho.co.th ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 ก่อนส่ง

ต้นฉบบัของแบบ ข. ให้บริษัท 

3.  ต้นฉบบัของแบบ ข. จะต้องสง่ถงึบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของ

บริษัท และเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

4.  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน

ทกุรายแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (2) 

5.  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการ มากกว่า 1 ราย ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทําแบบ ข. 1 แบบ ต่อ

กรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 

6.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้รับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

7.  บริษัทจะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน หรือ

บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม

แบบ ข. 
 

 

mailto:yinghathai@cho.co.th
mailto:info@cho.co.th



