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ข้อ 1.   วตัถุประสงค์ 
 

บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุ้น และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี   บริษทัฯ จึงเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า   ซ่ึงจะช่วย
กลัน่กรองวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ อย่างแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมา
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ    และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ี
ดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม    
 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้
2.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ 350,000 หุน้ 
2.3 ตอ้งถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนท่ีกาํหนดตาม 2.2 ต่อเน่ืองนับจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ี

เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   
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ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 
  

3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี (แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑใ์น 2.2 และ 
2.3 ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)   ส่งถึงบริษทัฯ 
ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมได ้ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่587 ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย  
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอวาระการ

ประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้ งแสดงหลกัฐานการถือหุ้นทุกราย         
ซ่ึงรวมกนัไม่น้อยกว่าขอ้ 2.2 ในการน้ีให้กรอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุ้นร่วมกนัทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการ     
ติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อวา่ การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกราย
ท่ีลงลายมือช่ือ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 วาระ  ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

 

3.2 เพื่อให้การดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 

 

(1) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน     
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกับดูแลบริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตาม ขอ้บงัคบั        
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   หรือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  เวน้แต่เป็นการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบั
บริษทัฯ หรือทบทวนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) เร่ืองซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และบริษทัฯ 
ไดด้าํเนินการกาํหนดเป็นวาระการประชุมแลว้ 
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(3) เร่ืองท่ีมิใช่อาํนาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 
(4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบวตัถุประสงคห์รืออาํนาจหนา้ท่ี ท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการได ้
(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 

และไดรั้บมติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ี     
ขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

(6) เร่ืองท่ีให้ขอ้มูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ มีขอ้ความท่ีไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง มีขอ้เสนอท่ีคลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผูเ้สนอให้แกไ้ขได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(7) เร่ืองท่ีเป็นงานประจาํ (Routine) หรือเป็นอาํนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ     
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(8) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
 

3.3 ท่ีประชุมกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอก่อน    
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษัทฯ จะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชุม      
คณะกรรมการบริษทัฯ ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคาํบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ต่อไป 
 

ข้อ 4. การเสนอช่ือกรรมการ 
 

4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได ้โดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และขอให้ผูท่ี้
ไดรั้บการเสนอช่ือลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 2.2 และ 
2.3 ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เอกสารประกอบการพิจารณาด้าน          
คุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)   และส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี   31 
ธนัวาคม 2558 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่587 ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย 
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการ ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือหุ้นทุกราย      
ซ่ึงรวมกนัไม่น้อยกว่าขอ้ 2.2 ในการน้ีให้กรอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุ้นร่วมกนัทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการ       
ติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อวา่ การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกราย
ท่ีลงลายมือช่ือ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน  
พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้ครบถว้น และแนบหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและ
ประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ   
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคนดว้ย 
 

4.2 บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 
 

(1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

(2) มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมาย หรือการบริหารธุรกิจ  
(3) ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ 

   

  (3.1)  ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วน       
ไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืน          
ท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ   

(3.2)  ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนไดเ้สียในทาํนองเดียวกนักบับริษทัฯ  
หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือ
เป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืน ท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
  

 (3.3)  หรือกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว ้
 

(4) มีเวลาใหก้บับริษทัฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบติังานอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

4.3 บริษทัฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นเสนอ   พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ    โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้
กลัน่กรอง คดัเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
และบริษทัฯ จะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 ต่อไป 
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แบบ ก. 
 

แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 
 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ....................................................................... เป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน .......................................... หุ้น อยู่บา้นเลขท่ี ...................... 
ถนน .................................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... 
อาํเภอ/เขต ........................................................... จังหวดั .............................................................. 
หมาย เลขโทรศัพท์ มื อ ถือ  ............................................ หมาย เลขโทรศัพท์บ้ าน /ท่ี ทํางาน 
........................................................... E-mail (ถา้มี) .................................................................................... 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ..................... 
เร่ือง ............................................................................................................................................................. 

(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา.................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน ....................... แผน่ 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว .............................................................................. 
เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากขา้พเจา้ ในการติดต่อกบับริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี น้ี หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 
 

 
       ........................................................................... ผูถื้อหุน้ 
       (........................................................................) 
       วนัท่ี ................................................................. 
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หมายเหตุ    
 

1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ  
หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนา
หนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอวาระการประชุมฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองสําเนา     
ถูกตอ้ง 

2.  แบบเสนอวาระการประชุมจะตอ้งส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ
เสนอวาระการประชุม และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย   รวมทั้งให้กรอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุ้นร่วมกนัทุกราย   
มอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ  และให้ถือว่าการท่ีบริษัทฯ ติดต่อกับผูไ้ด้รับมอบหมาย      
เป็นการติดต่อกับผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลกัเกณฑ์ ขอ้ 3.1   
วรรค 2 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ผูถื้อหุน้
ตอ้งจดัทาํแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ และดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.1 วรรค 3 

5. กรณีผู ้ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ  ช่ือสกุล  จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

6. บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อ
ได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
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แบบ ข. 
 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 
 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน .................................. หุ้น อยู่บา้นเลขท่ี ..............................  
ถนน .................................................................... ตาํบล/แขวง ......................................................... 
อาํเภอ/เขต .................................................. จังหวดั ...................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ..................................................................................... หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/
ท่ีทาํงาน .............................................E-mail (ถา้มี) ..................................................................................... 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ......................................................... 
อาย ุ................. ปี เป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ ์ 
ขอ้ 4.2 และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการทาํงาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือ
รับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน ................ แผน่ 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................... 
เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากขา้พเจา้ ในการติดต่อกบับริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการน้ี หลกัฐานการถือหุ้น   
หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 
 

            ............................................................................ ผูถื้อหุน้ 
            (..........................................................................) 
            วนัท่ี ................................................................ 

 

(4) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
หลกัเกณฑ์ ขอ้ 4.2 รวมทั้ งยอมรับการปฏิบัติตามการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และเพ่ือเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 
 
 

 ........................................................... บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
 (........................................................) 
 วนัท่ี ................................................. 



 - 8 -

หมายเหตุ    
 

1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ
หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนา
หนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)          
ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 2. แบบเสนอช่ือกรรมการจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให ้     
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑข์อง
บริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกราย        
ตอ้งกรอกแบบเสนอช่ือกรรมการ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย รวมทั้ ง ให้กรอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่า การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บ         
มอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑ ์     
ขอ้ 4.1 วรรค 2 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน 
ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน และดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.1 
วรรค 3 

5. กรณีผู ้ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ  ช่ือ  ช่ือสกุล  จะต้องแนบสําเนาหลักฐาน            
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

6. บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อ
ได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น  

7. บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 
7.1 มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
7.2 มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับด้าน  การเงิน  การบัญชี  กฎหมาย  หรือการ

บริหารธุรกิจ  
7.3     ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ 

(1)  ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วน      
ไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืน          
ท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

(2) ไม่เป็นคู่สัญญา  รับสัมปทาน   หรือมีส่วนได้เสียในทาํนองเดียวกันกับ
บริษทัฯ หรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
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(3) หรือกรณี อ่ืนๆ  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  และ /หรือ              
ท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

 

7.4 มีเวลาให้กบับริษทัฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบติังาน
อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 


