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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียนวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและชื!อกรรมการล่วงหน้า 

 
 วัตถุประสงค์ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)“CHO” มีความตั "งใจที%จะดํารงไว้ซึ%งการจัดการที%
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที%ดีที%สดุ ทั "งยงัเป็นที%ยอมรับจากผู้ลงทนุและผู้ ที%เกี%ยวข้องทั%วไปว่า
เป็นกิจการที%มีการกํากบัดแูลกิจการที%ดี 
 การให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และชื%อบุคคลเพื%อเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า เพื%อเป็นการส่งเสริมการกํากับดแูลกิจการที%ดีในเรื%องสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และเสนอชื%อ
บุคคลที%มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ตาม
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี " 

 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นที%จะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอชื%อกรรมการต้องมีคณุสมบตั ิดงันี " 

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของ CHO โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 
 1.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นขั "นตํ%าไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น 

1.3 ถือหุ้นบริษัทในสดัส่วนที%กําหนดตาม 1.2 ตอ่เนื%องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นใน
วนัที%เสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอชื%อกรรมการ 

 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
  2.1 เรื!องที!จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1)  เรื%องที%ขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที%กํากับดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที%ประชุมผู้ ถือหุ้น การกํากับดูแล
กิจการที%ดีของ CHO 

(2)  เรื%องที%เป็นอํานาจการบริหารจดัการของบริษัท เว้นแตเ่ป็นกรณีที%ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่
CHO และ/หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
 (3) เรื%องที% CHO ได้ดําเนินการแล้ว  
 (4) เรื%องที%อยูน่อกเหนืออํานาจที% CHO จะดําเนินการได้ 
 (5) เรื%องที%ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถตดิตอ่ได้ 

(6)  เรื%องที%เกี%ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมลูที%ผู้ ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้
เห็นวา่มีความไมป่กตขิองเรื%องดงักลา่ว  

(7)   เรื%องที%เป็นไปเพื%อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
(8)   เรื%องที%เสนอ และ/หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น มีข้อมลูไม่ตรงตามความเป็น

จริง 
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 2.2 ขั .นตอนในการพจิารณา 
(1) ผู้ ถือหุ้ นที% มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของ
หลกัเกณฑ์นี " ทั "งนี " ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบ ก. พร้อมลงชื%อไว้เป็นหลักฐาน, หลกัฐานการถือหุ้นตาม
หลกัเกณฑ์ใน 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื%นจากตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ%มเตมิที%จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  

(2) ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุม
ตอ่คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื%อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือ
หุ้ นรายที% 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที% (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื%อไว้เป็น
หลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ%มเติม(ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้น
ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการ 
 (3) ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทําแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื%อไว้เป็น
หลกัฐานให้ครบถ้วน  

(4)   เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั%นกรองวาระที%ผู้ ถือหุ้นเสนอรวมทั "งตรวจสอบเอกสาร/
หลกัฐานประกอบในเบื "องต้นก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพื%อพิจารณาเป็นลําดบัตอ่ไป 

(5)   เรื%องที%ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ทั "งนี "หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื%องที%ผู้ ถือ
หุ้นเสนอคณะกรรมการบริษัทจะชี "แจงเหตผุลให้ที%ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

ทั "งนี "คําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที%สิ "นสดุ 
 

3. การเสนอชื!อกรรมการ 
3.1  คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
        บคุคลที%ได้รับเสนอชื%อเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงันี " 
(1)   มีอายไุมเ่กิน 65 ปีบริบรูณ์ 
(2)   มีคณุสมบตัิถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการที%ดีของบริษัท 
(3)   มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ มีภาวะผู้ นํา และมีคณุธรรม จริยธรรม 
(4)   ความรู้ ความสามารถ ที%เป็นประโยชน์อย่างสําคญัต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการบิน

การขนส่ง ธุรกิจประกอบรถ อุตสาหกรรมรถ วิศวกรรมศาสตร์ การบญัชี การตลาด การเงิน การคลัง และ
กฎหมาย อีกทั "งสามารถอทิุศเวลาให้บริษัทได้อยา่งเตม็ที% 

(5)   ไมค่วรดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 
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3.2  ขั .นตอนในการพจิารณา 
(1)   ผู้ ถือหุ้ นที%มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทําหนังสือเสนอชื%อบุคคลเพื%อเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื%อบุคคลเพื%อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี " ทั "งนี " ผู้ ถือ
หุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. พร้อมลงชื%อไว้เป็นหลกัฐาน และมีเอกสารประกอบดงันี " 

(1.1)   หลักฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรอง
จากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื%นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(1.2)   เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตั ิได้แก่ การศกึษา และประวตัิการทํางาน 
ของบคุคลที%ได้รับการเสนอชื%อ 

(1.3)   เอกสารประกอบเพิ%มเตมิที%จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
(ถ้ามี) 

(2)   ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอบุคคลเพื%อเป็นกรรมการ
ตอ่คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื%อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือ
หุ้ นรายที% 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที% (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื%อไว้เป็น
หลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ
คณะกรรมการ  

(3)   ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วน เสนอบุคคลเพื%อเป็น
กรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื%อไว้เป็นหลกัฐานให้
ครบถ้วน 

(4)   เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั%นกรองแบบเสนอชื%อบุคคลเพื%อเป็นกรรมการและ
คณุสมบตัขิองกรรมการที%ผู้ ถือหุ้นเสนอรวมทั "งตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานประกอบในเบื "องต้นก่อนนําเสนอตอ่
คณะกรรมการเพื%อพิจารณาเป็นลําดบัตอ่ไป 

 (5)   บุคคลที%ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจรุายชื%อในระเบียบวาระการประชมุผู้
ถือหุ้ น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ทั "งนี "บุคคลที%ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ทั "งนี "คําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที%สิ "นสดุ  
 

4. ช่องทางในการนําเสนอ 

4.1 การนําเสนออย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง โทรสาร 043-341410, Email Address 
เลขานกุารบริษัทที% yinghathai@ctvdoll.co.th หรือ Email Address ของบริษัทที% info@ctvdoll.co.th  และ
ต้องนําส่งต้นฉบับจริงทางไปรษณีย์ตามข้อ 4.2 ให้ถึงบริษัทภายในวันที!  20 มกราคม 2558 เพื%อให้
คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา  
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4.2 รายละเอียดที%อยู ่ทางไปรษณีย์ 

 

กรุณาสง่ 

 

         เลขานกุารบริษัท 

 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 265 หมู ่4  ถนนกลางเมือง  ตําบลเมืองเก่า   

  อําเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 

 
(แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี) 

                                                                              /  (แบบเสนอชื%อบคุคลเพื%อเป็นกรรม) 

 

 

5. ระยะเวลาที!เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื!องได้ 
ตั "งแตว่นัที% 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที% 15 มกราคม 2558 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

  
 

(1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน)  จํานวน...............................................หุ้น  อยูบ้่านเลขที%....................................
ถนน...................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต........................................................
จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ...................................................
โทรศพัท์บ้าน/ที%ทํางาน...................................................E-mail (ถ้ามี)............................................................................... 

(2)  ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
เรื%อง................................................................................................................................................................................. 

(3)  โดยมีข้อเสนอเพื%อพิจารณา......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................และ
มีข้อมลูประกอบที%จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ซึ%งมีเอกสารประกอบเพิ%มเติมที%ได้ลงชื%อรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน...............................แผน่  ข้าพเจ้าขอรับรอง
วา่ข้อความในแบบ ก. นี " หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ%มเติม ถกูต้องทกุประการ และเพื%อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้า
จึงได้ลงชื%อไว้เป็นสาํคญั ดงันี " 
                                                                                           ….……....……………………..….…ผู้ ถือหุ้น 
                                                                                         (.........................................................) 
                                                                                       วนัที%.................................................... 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื%นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/หนงัสือ
เดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ)ของกรรมการผู้มีอํานาจ ที%ได้ลงชื%อในแบบ ก. ฉบบันี " พร้อมทั "งรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.  ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 043-341410 หรือEmail Address เลขานุการบริษัทที% 
yinghathai@ctvdoll.co.th หรือ Email Address ของบริษัทที% info@ctvdoll.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ก. ให้บริษัท 

3.ต้นฉบบัของแบบ ก. จะต้องสง่ถึงบริษัทภายในวันที! 20 มกราคม 2558 เพื%อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของ
บริษัท และเสนอที%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

4.  ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื%อไว้เป็นหลกัฐานทกุราย

แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 2.2 (2) 

5.  ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 

1 ระเบียบวาระและดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 2.2 (3) 

6.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื%อ ชื%อ ชื%อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี%ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทั "งรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

7.  บริษัทจะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นที%ให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้  

 

แบบ ก. 
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แบบเสนอชื!อบุคคลเพื!อเป็นกรรมการ 

(1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ              
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน)  จํานวน..................................................หุ้น    อยูบ้่านเลขที%................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต......................................................
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ...............................................
โทรศพัท์บ้าน/ที%ทํางาน..........................................................E-mail (ถ้าม)ี........................................................................ 
(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื%อนาย/นาง/นางสาว.............................................................................อาย.ุ...................ปี 
เป็นกรรมการบริษัท  ซึ%งมีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีหลกัฐานการให้ความ
ยินยอมของบคุคลที%ได้รับการเสนอชื%อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการทํางาน 
และเอกสารประกอบเพิ%มเติมที%ได้ลงชื%อรับรองความถกูต้องไว้ทกุหน้า จํานวน.....................แผน่  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความใน 
แบบ ข.  หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั "งหมดถกูต้องทกุประการ และเพื%อเป็นหลกัฐาน 
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื%อไว้เป็นสาํคญั ดงันี " 
                                                                                                  ….……....……………………..….…ผู้ ถือหุ้น 
                                                                                              (........................................................) 
                                                                                        วนัที%.......................................................... 
(3)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................บคุคลที%ได้รับการเสนอชื%อเป็นกรรมการตาม (2) 
ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั "งยอมรับการปฏิบตัิตามการกํากบั
ดแูลกิจการที%ดีของบริษัท และเพื%อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื%อไว้เป็นสาํคญั ดงันี " 
 

                                                                                         .........................................................บคุคลที%ได้รับการเสนอชื%อ 
                                                                                          (........................................................) 
                                                                                       วนัที%........................................................ 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื%นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/หนงัสือ
เดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ)ของกรรมการผู้มีอํานาจที%ได้ลงชื%อในแบบ ข. ฉบบันี " พร้อมทั "งรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.  ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 043-341410 หรือ Email Address เลขานุการบริษัทที% 
yinghathai@ctvdoll.co.th หรือ Email Address ของบริษัทที% info@ctvdoll.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. ให้บริษัท 

3.  ต้นฉบบัของแบบ ข. จะต้องสง่ถึงบริษัทภายในวันที! 20 มกราคม 2558 เพื%อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของ
บริษัท และเสนอที%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

4.  ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพื%อเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื%อไว้เป็นหลกัฐาน
ทกุรายแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (2) 

5.  ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื%อบคุคลเป็นกรรมการ มากกวา่ 1 ราย ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ข. 1 แบบ ต่อ
กรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 

6.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื%อ ชื%อ ชื%อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี%ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทั "งรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

7.  บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นที%ให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือ
บคุคลที%ได้รับการเสนอชื%อมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม 

แบบ ข. 
ข. 


