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ขอ 1.  วัตถุประสงค 

บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุน และเพื่อเปนการ 
สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  บริษัทฯ จึงเปดโอกาส 
ใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม 
และใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา  ซึ่งจะชวย 
กลั่นกรองวาระที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ อยางแทจริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมา 
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  และสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสงูสดุของ 
บริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งชวยใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกาํกบัดแูลกจิการ ที่ 
ดีไดอยางเปนรูปธรรม 

ขอ 2.  คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได 
2.2  มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวา 350,000 หุน 
2.3  ตองถือหุนบริษัทฯ ในสัดสวนที่กําหนดตาม 2.2 ตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่ 

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
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ขอ 3.  การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม 

3.1  ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. ของหลักเกณฑนี้ สามารถเสนอเรื่องเพือ่พจิารณา 
บรรจุเปนวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป (แบบ ก.) พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และแนบหลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑใน 2.2 และ 
2.3 ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)  สงถึงบริษัทฯ 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ 
ประชุมได ตามที่อยูดังนี้ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. เสนอวาระการ 
ประชุมตอคณะกรรมการ ใหผูถือหุนทุกรายลงลายมือชื่อพรอมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุนทุกราย 
ซึ่งรวมกันไมนอยกวาขอ 2.2 ในการนี้ใหกรอกชื่อซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูรับการ 
ติดตอแทน 1 ชื่อ และใหถือวา การที่บริษัทฯ ติดตอกับผูไดรับมอบหมายเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกราย 
ที่ลงลายมือชื่อ 

ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. เสนอวาระการ 
ประชุมมากกวา 1 วาระ  ผูถือหุนตองจัดทําแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ตอ 1 วาระ พรอมลงชื่อไว 
เปนหลักฐานใหครบถวน 

3.2  เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม 
บรรจุเรื่องดังตอไปนี้เปนวาระการประชุม 

(1)  เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงาน 
ราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือไมเปนไปตาม ขอบังคับ 
มติที่ประชุมผูถือหุน  หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  เวนแตเปนการเสนอแกไขขอบังคับ 
บริษัทฯ หรือทบทวนมติที่ประชุมผูถือหุน 

(2)  เรื่องซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนและบริษัทฯ 
ไดดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมแลว
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(3)  เรื่องที่มิใชอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญผูถือหุนตามกฎหมาย 
(4)  เรื่องที่อยูนอกเหนือขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ ที่บริษัทฯ จะดําเนินการได 
(5)  เรื่องที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 

และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ 
ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

(6)  เรื่องที่ใหขอมูลเอกสารหลักฐาน ไมครบถวน ไมเพียงพอ มีขอความที่ไมตรงตาม 
ความเปนจริง มีขอเสนอที่คลุมเครือและไมสามารถติดตอผูเสนอใหแกไขได หรือเสนอมาไมทันภายใน 
ระยะเวลาที่กําหนด 

(7)  เรื่องที่เปนงานประจํา (Routine) หรือเปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ 
เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

(8)  เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

3.3  ที่ประชุมกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอกอน 
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2554 โดยเรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะบรรจุเปนวาระการประชุมในคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตอไป 

ขอ 4.  การเสนอชื่อกรรมการ 

4.1  ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. ของหลักเกณฑนี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา 
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการได โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.) และขอใหผูที่ 
ไดรับการเสนอชื่อลงนามยินยอมใน แบบ ข. พรอมแนบหลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑใน 2.2 และ 
2.3 ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาดาน 
คุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบ 
เพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)  และสงถึงบริษัทฯ ภายในวันที่  31 
ธันวาคม 2553 ตามที่อยูดังนี้ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินจิฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
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ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. เสนอบคุคลเพือ่เปน 
กรรมการตอคณะกรรมการ ใหผูถือหุนทุกรายลงลายมือชื่อพรอมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุนทุกราย 
ซึ่งรวมกันไมนอยกวาขอ 2.2 ในการนี้ใหกรอกชื่อซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูรับการ 
ติดตอแทน 1 ชื่อ และใหถือวา การที่บริษัทฯ ติดตอกับผูไดรับมอบหมายเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกราย 
ที่ลงลายมือชื่อ 

ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. เสนอบุคคล 
เพื่อเปนกรรมการมากกวา 1 คน ผูถือหุนตองจัดทําแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ตอกรรมการ 1 คน 
พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวน และแนบหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการ 
เสนอชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและ 
ประวัติการทํางานของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอ 
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี) ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทุกคนดวย 

4.2  บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(1)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

(2)  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือการบริหารธุรกิจ 
(3)  ตองไมมีผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทฯ 

(3.1)  ประกอบกิจการ หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวน 
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น 
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ 

(3.2)  ไมเปนคูสัญญา รับสัมปทาน หรือมีสวนไดเสียในทํานองเดียวกันกับบริษัทฯ 
หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ 
เปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกลาวขางตน 

(3.3)  หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือที่กฎหมาย 
บัญญัติไว 

(4)  มีเวลาใหกับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏบิตังิานอืน่ๆ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

4.3  บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผูถือหุนเสนอ  พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่ 
ครบถวน ถูกตองและมีขอมูลเพียงพอ  โดยคณะกรรมการสรรหาเปนผูกลั่นกรอง คัดเลือก ตาม 
กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจงผลการ 
พิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2554 ตอไป
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แบบ ก. 

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 

(1)  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เปนผูถือหุนของบริษัท 
ช.การชาง จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................. หุน อยูบานเลขที่ ...................... ถนน 
.................................................................... ตําบล/แขวง ..................................................... อําเภอ/เขต 
.............................................. จังหวัด ............................................... หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
............................................ หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน .................................. E-mail  (ถามี) 
..................................................................................... 

(2)  ขาพเจามีความประสงคขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ............. เรื่อง 
............................................................................................................................................ 

(3)  โดยมีขอเสนอเพือ่พิจารณา.................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
และมีขอมูลประกอบที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผล เปนตน) 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ............. แผน 

(4)  ขาพเจาขอมอบหมายให นาย/นาง/นางสาว ................................................................. เปนผู 
ไดรับมอบหมายจากขาพเจา ในการติดตอกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ ขอ 3.1 วรรค 2 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป นี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน 
ขาพเจาไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

........................................................................... ผูถือหุน 
(........................................................................) 
วันที่ .................................................................
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หมายเหตุ 

1.  ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ 
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนา 
หนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) 
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนา 
ถูกตอง 

2.  แบบเสนอวาระการประชุมจะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อให 
คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3.  ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบ 
เสนอวาระการประชุม และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกราย  รวมทั้งใหกรอกชื่อซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกราย 
มอบหมายใหเปนผูรับการติดตอแทน 1 ชื่อ  และใหถือวาการที่บริษัทฯ ติดตอกับผูไดรับมอบหมาย 
เปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ ขอ 3.1 
วรรค 2 

4.  ในกรณีทีผู่ถือหุนรายเดียวหรอืหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกวา  1  วาระ  ผูถือหุน 
ตองจัดทําแบบเสนอวาระการประชุม  1  แบบ  ตอ  1  วาระ  และดําเนนิการตามหลกัเกณฑขอ  3.1  วรรค  3 

5.  กรณีผูถือหุนมีก ารแกไขคํานําหนาชื่อ  ชื่อ  ชื่อสกุล  จะตองแนบสําเนาหลักฐาน 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

6.  บริษัทฯ จะตัดสิทธผิูถอืหุนที่ใหขอมลูไมครบถวน หรอืไมถูกตอง หรอืไมสามารถติดตอ 
ได หรือมคีุณสมบัติไมครบถวน
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แบบ ข. 

แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเปนกรรมการ 

(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เปนผูถือหุนของ 
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................. หุน อยูบานเลขที่ ......................  ถนน 
.................................................................... ตําบล/แขวง ..................................................... อําเภอ/เขต 
.............................................. จังหวัด ............................................... หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
............................................ หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน ..................................  E-mail (ถาม)ี 
..................................................................................... 

(2)  ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .................................................. 
อายุ .......... ป เปนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลกัเกณฑ  ขอ 
4.2 และมีหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ พรอมเอกสารประกอบการ 
พิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อ 
รับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ......... แผน 

(3)  ขาพเจาขอมอบหมายให นาย/นาง/นางสาว ................................................................. เปนผู 
ไดรับมอบหมายจากขาพเจา ในการติดตอกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ ขอ 4.1 วรรค 2 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการนี้ หลักฐานการถือหุน 
หลักฐานการใหความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน 
ขาพเจาไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

............................................................................ ผูถือหุน 
(..........................................................................) 
วันที่ ................................................. 

(4)  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บุคคลที่ไดรับการ 
เสนอชื่อเปนกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม 
หลักเกณฑ ขอ 4.2 รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเปน 
หลักฐาน ขาพเจาไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้

........................................................... บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
(........................................................) 
วันที่ .................................................
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หมายเหตุ 

1.  ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ 
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนา 
หนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) 
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการฉบับนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

2.  แบบเสนอชื่อกรรมการจะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อให 
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และเสนอทีป่ระชมุ 
สามัญผูถือหุนประจําป 

3.  ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกราย 
ตองกรอกแบบเสนอชื่อกรรมการ และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกราย รวมทั้ง ใหกรอกชื่อซึ่งผูถือหุน 
รวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูรับการติดตอแทน 1 ชื่อ และใหถือวา การที่บริษัทฯ ติดตอกับผูไดรับ 
มอบหมายเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ 
ขอ 4.1 วรรค 2 

4.  ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการมากกวา 1 คน 
ผูถือหุนตองจัดทําแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ตอกรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลักเกณฑขอ 4.1 
วรรค 3 

5.  กรณีผูถือหุนมีก ารแกไขคํานําหนาชื่อ  ชื่อ  ชื่อสกุล  จะตองแนบสําเนาหลักฐาน 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

6.  บริษัทฯ จะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถตดิตอ 
ได หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน 

7.  บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
7.1  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
7.2  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับดาน การเงิน  การบัญชี กฎหมาย หรือการ 

บริหารธุรกิจ 
7.3  ตองไมมีผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทฯ 

(1)  ประกอบกิจการ หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวน 
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น 
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ 

(2)  ไมเปนคูสัญญา  รับสัมปทาน  หรือมีสวนไดเสียในทํานองเดียวกันกับ 
บริษัทฯ หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากดั 
หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกลาวขางตน
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(3)  หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  และ/หรือ 
ที่กฎหมายบัญญัติไว 

7.4  มีเวลาใหกับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงาน 
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย


