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หลกัเกณฑก์ารให้ผู้ถอืหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระ 

การประชมุสามัญผูถ้ือหุน้และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า 
 
 วัตถุประสงค์ 

บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน)“CHO” มีควำมตั้งใจที่จะด ำรงไว้ซึ่งกำรจัดกำรที่ เหมำะสม มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด ทั้งยังเป็นที่ยอมรับจำกผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปว่ำเป็นกิจกำรที่มี
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

 กำรให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร
ล่วงหน้ำ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง
เท่ำเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัท เป็นกำรล่วงหน้ำได้ตำมหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของ CHO โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันได้ 

 1.2 มีสัดส่วนกำรถือหุ้นขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุ้น 
1.3   ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่ก ำหนดตำม 1.2 ต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้องถือหุ้นใน

วันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อกรรมกำร 
 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

  2.1 เรื่องท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
1) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมำย ข้อบังคับ ประกำศ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ

หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ CHO 

2) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
CHO และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม  

3) เรื่องท่ี CHO ได้ด ำเนินกำรแล้ว  
4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่ CHO จะด ำเนินกำรได ้
5) เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ 
6) เรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกล่ำวอ้ำงไม่ได้แสดงให้

เห็นว่ำมีควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว  
7) เรื่องท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
8) เรื่องที่เสนอ และ/หรือหลักฐำนประกอบกำรเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อมูลไม่ตรงตำมควำมเป็น

จริง 
9)  
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 2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อ
คณะกรรมกำร โดยใช้แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) 
ในส่วนท้ำยของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลักฐำน, หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ใน 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจำก
บริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำร
ประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) 

2)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวำระกำรประชุม
ต่อคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ 
ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐำนกำรถือหุ้น
พร้อมเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม(ถ้ำมี ) ของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ
คณะกรรมกำร 

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระ
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน 

4)  เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองวำระที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมทั้งตรวจสอบเอกสำร/
หลักฐำนประกอบในเบื้องต้นก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำเป็นล ำดับต่อไป 

5) เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร ทั้งนี้หำกคณะกรรมกำรบริษัท
ปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอคณะกรรมกำรบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทรำบ 

 
ทั้งนี้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

3. การเสนอชื่อกรรมการ 
3.1  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
        บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังนี้ 

1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด, กฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ มีภำวะผู้น ำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
3) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่เป็นประโยชน์อย่ำงส ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจกำรบิน

กำรขนส่ง ธุรกิจประกอบรถ อุตสำหกรรมรถ วิศวกรรมศำสตร์ กำรบัญชี กำรตลำด กำรเงิน 
กำรคลัง และกฎหมำย อีกท้ังสำมำรถอุทิศเวลำให้บริษัทได้อย่ำงเต็มท่ี 

4) ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 
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3.2  ขั้นตอนในการพิจารณา 
(1)  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดท ำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรต่อ

คณะกรรมกำร โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ในส่วนท้ำยของ
หลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน และมี
เอกสำรประกอบดังนี้ 

(1.1)    หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือ
รับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(1.2)    เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวัติกำร
ท ำงำน ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

(1.3)    เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
(ถ้ำมี) 

(2)   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร
ต่อคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ 
ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐำนกำรถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำร  

(3)   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอบุคคลเพ่ือเป็น
กรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมกำร 1 คน พร้อมลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน 

(4)   เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรและ
คุณสมบัติของกรรมกำรที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมทั้งตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนประกอบใน
เบื้องต้นก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำเป็นล ำดับต่อไป 

(5)   บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำรประชุมผู้
ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร ทั้ งนี้ บุคคลที่ ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 

 
ทั้งนี้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

4. ช่องทางในการน าเสนอ 

4.1 กำรน ำเสนออย่ำงไม่เป็นทำงกำรผ่ำนทำง โทรสำร 043-043899, Email Address เลขำนุกำร
บริษัทที่ yinghathai@cho.co.th หรือ Email Address ของบริษัทที่ info@cho.co.th  และต้องน ำส่งต้นฉบับ
จริงทำงไปรษณีย์ตำมข้อ 4.2 ให้ถึงบริษัทภายในวันที่  31 มกราคม 2565 เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอ
ในกำรพิจำรณำ 

 

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


-4-  
 

4.2 รำยละเอียดที่อยู่ ทำงไปรษณีย ์

 
กรุณำส่ง 
 

         เลขำนุกำรบริษัท 
 บริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) 

 265 หมู่ 4  ถนนกลำงเมือง  ต ำบลเมืองเก่ำ   
  อ ำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000 
 
 

(แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี) 
                                                                        /  (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำร) 

 

5. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้ 
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกรำคม 2565 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

  
 

(1)  ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว..................................................................................................เป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท ช 
ทวี จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน...............................................หุ้น   อยู่บ้ำนเลขที.่.........................................ถนน...................................
ต ำบล/แขวง..................................................อ ำเภอ/เขต........................................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์...............................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ...................................................โทรศัพท์บำ้น/ที่ท ำงำน
...................................................E-mail (ถ้ำมี)............................................................................... 

(2)  ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
เรื่อง................................................................................................................................................................................. 

(3)  โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................และมีข้อมูล
ประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) 
..............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ซึ่งมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จ ำนวน...............................แผ่น  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
ข้อควำมในแบบ ก. น้ี หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลง
ช่ือไว้เป็นส ำคัญ ดังนี ้
                                                                                             ….……....……………………..….…ผู้ถือหุ้น 
                                                                                          (.........................................................) 
                                                                                         วันท่ี.................................................... 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ 
และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน/หนังสือ
เดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ)ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ ที่ได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมท้ังรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบ ก. อย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำร 043-043899 หรือEmail Address เลขำนุกำรบริษัทที่ 
yinghathai@cho.co.th หรือ Email Address ของบริษัทที่ info@cho.co.th ภำยในวันที่ 25 มกรำคม 2565 ก่อนส่ง
ต้นฉบับของแบบ ก. ให้บริษัท 

3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภำยในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์
ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนทุกรำย
แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (2) 

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบ ก. 1 แบบ 
ต่อ 1 ระเบียบวำระและด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (3) 

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้  
 
 

 

แบบ ก. 
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-6-  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

(1)  ข้ำพเจำ้นำย/นำง/นำงสำว.................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้นของ              
บริษัท ช ทว ีจ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน..................................................หุ้น    อยู่บ้ำนเลขที่................................ถนน
......................................ต ำบล/แขวง..................................................อ ำเภอ/เขต......................................................จังหวัด
.......................................รหัสไปรษณีย์...............................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ...............................................โทรศัพท์บ้ำน/ที่
ท ำงำน..........................................................E-mail (ถ้ำมี)........................................................................ 
(2)  ข้ำพเจำ้มคีวำมประสงค์ขอเสนอช่ือนำย/นำง/นำงสำว.............................................................................อำยุ....................ป ี
เป็นกรรมกำรบริษัท  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน และ
เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถูกต้องไว้ทุกหน้ำ จ ำนวน.....................แผ่น  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมใน แบบ ข.  
หลักฐำนกำรถือหุน้ หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้
ลงช่ือไว้เป็นส ำคัญ ดังนี ้                                                                                                
     ….……....……………………..….…ผู้ถือหุ้น 
                                                                                              (........................................................) 
                                                                                          วันท่ี.......................................................... 
(3)  ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว............... .......................................................บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำม (2) 
ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (2) ข้ำงต้น รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบัติตำมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 
 

                                                                                         .........................................................บุคคลทีไ่ดร้ับกำร
เสนอช่ือ 
                                                                                          (........................................................) 
                                                                                       วันท่ี........................................................ 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ และใน

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง 
(หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ)ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมท้ังรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2.  ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบ ข. อย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำร 043-043899 หรือ Email Address เลขำนุกำรบริษัทที่ 
yinghathai@cho.co.th หรือ Email Address ของบริษัทที่  info@cho.co.th ภำยในวันที่  25 มกรำคม 2565 ก่อนส่ง
ต้นฉบับของแบบ ข. ให้บริษัท 

3.  ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภำยในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของ
บริษัท และเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

4.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนทุก
รำยแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (2) 

5.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำร มำกกว่ำ 1 รำย ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบ ข. 1 แบบ ต่อ
กรรมกำร 1 คน และด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 

6.  กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้งรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

7.  บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไมส่ำมำรถติดต่อได้ หรือมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคล
ที่ได้รับกำรเสนอช่ือมีคุณสมบัตไิมค่รบถ้วนหรือมลีักษณะต้องห้ำม

 

แบบ ข. 
ข. 
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