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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียนวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 

 

ข้อ 1. เจตนารมณ์ 

 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) มีความแน่วแน่ท่ีจะดํารงไว้ซึ่งการจัดการท่ี

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัว่ไปอยู่

เสมอวา่เป็นกิจการท่ีมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

 การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือเป็น

กรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้

ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้เพ่ือให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ี

ชดัเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ น และช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการล่วงหน้าขึน้ ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระท่ีจะเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทอย่างแท้จริง และคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สงูสุดของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

รวมทัง้ชว่ยให้บริษัทสามารถปฏิบตัติามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 

ข้อ 2. นิยาม 

 “บริษัท” หมายความวา่ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี   

ของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน)   
 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

3.1   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

 3.2   มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต่ําไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น 

3.3   ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีกําหนดตาม 3.2 ตอ่เน่ืองมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6  เดือน  และต้อง                   

ถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ 
 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ 
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หรือหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท       

(2)   เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ        

(3)   เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการเว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความ

เสียหายอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

(4)  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลท่ีผู้ ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้

แสดงให้เห็นวา่มีความไมป่กตขิองเร่ืองดงักลา่ว        

 (5)   เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว  

 (6)   เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 

 (7)   เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถตดิตอ่ได้ 

 (8)   เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัไิมค่รบถ้วนตามข้อ 3       

 4.2  ขัน้ตอนในการพจิารณา 

(1)   ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุ

ตอ่คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ในส่วนท้าย

ของหลักเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 043-341410, Email Address 

เลขานุการบริษัทท่ี yinghathai@ctvdoll.co.th  หรือ Email ของบริษัทท่ี  info@ctvdoll.co.th ก่อนส่ง

ต้นฉบบัของ แบบ ก. ตอ่คณะกรรมการภายหลงัได้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบ ก. พร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลักฐาน, หลักฐานการถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท

หลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันท่ี 15 มกราคม 2557 เพ่ือให้

คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้  

(2)   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระ

การประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน

และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้ นพร้อมเอกสารประกอบ

เพิ่มเติม(ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็น

ทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม (1) ได้ 

(3)   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอ

ระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทําแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม (1) ได้ 
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(4)   เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการ โดย 

 (4.1)   เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้องเลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้น

ภายในวันท่ี 20 มกราคม 2557 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทภายใน

วันท่ี 24 มกราคม 2557 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 

(4.2)   เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานกุารบริษัทจะส่ง

หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวันท่ี 20 มกราคม 2557  

(5)   คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้น

เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลกัษณะเข้าข่ายตามข้อ 4 (4.1) (1) – (7) เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่าง

อ่ืน 

(6)   เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นระเบียบการประชมุในหนงัสือ

เชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชมุคณะกรรมการหรือใน

วนัทําการถดัไป พร้อมทัง้แจ้งผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทท่ี 

www.ctvdoll.co.th  และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

ทัง้นีคํ้าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

ข้อ 5.         การเสนอช่ือกรรมการ 

5.1  คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการ  

        บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงันี ้

(1)   มีอายไุมเ่กิน 65 ปีบริบรูณ์ 

(2)   มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, 

กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(3)   มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงัด้วย

ความซ่ือสตัย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอทิุศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มี

อายท่ีุเหมาะสม มีสขุภาพท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบรูณ์ สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ 

มีการเตรียมตวัเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ในการประชุม มีความ

ตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง 

ประวตักิารทํางาน และจริยธรรมท่ีดีงาม และได้รับการยอมรับจากสงัคม 

(4)   มีความรู้ความสามารถท่ีสําคญัต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการบิน  Logistic การ

ขนสง่  ธุรกิจประกอบรถ  อตุสาหกรรมรถ  วิศวกรรมศาสตร์  การบญัชี  การตลาด  การเงิน  การคลงั  และ

กฎหมาย   
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(5)   ไมค่วรดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 

5.2  ขัน้ตอนในการพจิารณา    

(1)   ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทําหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็น

กรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของ

หลักเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 043-341410 หรือ Email Address 

เลขานกุารบริษัทท่ี yinghathai@ctvdoll.co.th  หรือ Emailของบริษัทท่ี info@ctvdoll.co.th ก่อนส่งต้นฉบบั

ของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลงัได้ ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถงึบริษัทภายในวันท่ี 15 มกราคม 2557 ดงันี ้

(1.1)   หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก

บริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(1.2)   หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในแบบ ข.  

(1.3)   เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการ

ทํางาน(Curriculum Vitae) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(1.4)   เอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

(ถ้ามี) 

(2)   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพ่ือ

เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วน

และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุด

เดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการ หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม (1) ได้ 

(3)   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบคุคล

เพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ข. 1 แบบ  ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานตาม (1.2) – (1.4) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุก

คนด้วย หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัได้ตาม (1) 

(4)   เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการ โดย 

(4.1)   หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้น

ภายในวันท่ี 20 มกราคม 2557 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทภายใน

วันท่ี 24 มกราคม 2557 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 

(4.2)   หากบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม

ข้อ 5.1 หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบตัไิมค่รบถ้วนตามข้อ 3 เลขานกุารบริษัทจะส่งหนงัสือแจ้ง

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวันท่ี 20 มกราคม 2557  
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(4.3)   กรณีท่ีไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อ

คณะกรรมการสรรหาในการประชมุเดือนกมุภาพนัธ์ 2557  

(5)   คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ

ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพ่ือเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่

คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

 (6)   บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการ

ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบคุคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สรรหาหรือคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบมติคณะกรรมการทันทีหลังการประชุม

คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการหรือในวนัทําการถดัไปของการประชมุ พร้อมทัง้แจ้งผ่านช่องทาง

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย,Website ของบริษัทท่ี www.ctvoll.co.th  และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

อีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

ทัง้นีคํ้าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

  

 

 
*********************************** 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 
  
 

(1)  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ              

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน)  จํานวน...............................................หุ้น    อยูบ้่านเลขท่ี................................

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

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

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

(2)  ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี........................................ 

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

(3)  โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา.................................................................................................................... 

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

และ  มีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

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

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

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

ซึง่มีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน...............................แผ่น    ข้าพเจ้าขอ

รับรองวา่ข้อความในแบบ ก. นี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน 

ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

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

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

                                                                                                 วนัท่ี.................................................... 

หมายเหตุ  

 1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/

หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

2.  ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 043-341410 หรือ Email Address เลขานกุารบริษัทท่ี 

yinghathai@ctvdoll.co.th หรือ Email Address ของบริษัทท่ี info@ctvdoll.co.th  ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ก. 

3.  ต้นฉบบัของแบบ ก. จะต้องสง่ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์

ของบริษัท และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

4.  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุก

รายแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (2) 

5.  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา แบบ ก. 1 แบบ 

ตอ่ 1 ระเบียบวาระ และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (3) 

6.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

7.  บริษัทจะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ หรือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน 

 

แบบ ก. 
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      กรุณาส่ง 

         เลขานกุารบริษัท 

 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง  ตําบลเมืองเก่า   

  อําเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

               

 

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี) 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 
 
(1)  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ              

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน)  จํานวน..................................................หุ้น    อยูบ้่านเลขท่ี................................

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

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

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

(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................อาย.ุ...................ปี 

เป็นกรรมการบริษัท  ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีหลกัฐานการให้ความ

ยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการทํางาน 

และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้ทกุหน้า  จํานวน.....................แผน่    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ

ใน แบบ ข.  หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประการ และเพ่ือเป็น

หลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้
                                 

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

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

                                                                               วนัท่ี.......................................................... 

(3)  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว....................................................................บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) 

ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

 

                                                                                      .........................................................บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

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

                                                                                วนัท่ี........................................................ 

หมายเหตุ 

1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/หนงัสือ

เดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.  ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 043-341410 หรือ Email Address เลขานุการบริษัทท่ี 

yinghathai@ctvdoll.co.th หรือ Email Address ของบริษัทท่ี info@ctvdoll.co.th  ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. 

3.  ต้นฉบบัของแบบ ข. จะต้องสง่ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของ

บริษัท และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

4.  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน

ทกุรายแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 5.2 (2) 

5.  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการ มากว่า 1 ราย ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา แบบ ข. 1 แบบ ต่อ 

กรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 5.2 (3) 

6.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

7.  บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือ

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม 

แบบ ข. 
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 กรุณาส่ง 

         เลขานกุารบริษัท 

 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง  ตําบลเมืองเก่า   

  อําเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 

 

                                                                                                      (แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


