
 

บริษทั ทพีบีีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัเกณฑ์ 

กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เร่ืองการให้สิทธิและการปฏิบัติอย่าง       
เท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัท่ีดี ดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ   
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้และบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้  

บริษทัจึงไดก้ าหนดวธีิการเสนอและขั้นตอนการพิจารณาท่ีชดัเจน โปร่งใส พร้อมทั้งด าเนินการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในลกัษณะท่ีมี
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั มีขั้นตอนท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ พร้อมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารโดยทัว่ถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ข้อที ่1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
1.2  มีสดัส่วนการถือหุน้ขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
1.3  ตอ้งถือหุน้บริษทัในสดัส่วนท่ีก าหนดตามขอ้ 1.2 ต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุมหรือเสนอ                       
       ช่ือกรรมการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
1.4  ตอ้งถือหุน้บริษทัในสดัส่วนท่ีก าหนดตามขอ้ 1.2 ในวนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุม  

 สามญัผูถื้อหุน้ 
 อน่ึง หากบริษทัตรวจสอบคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ในวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ แลว้พบวา่คุณสมบติัไม่เป็นไปตามก าหนด แตว่าระการประชุมท่ีเสนอหรือช่ือบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมการ 
ไดถู้กบรรจุในวาระการประชุมแลว้นั้น บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาวาระการประชุมท่ีเสนอหรือไม่น าเสนอช่ือบุคคล
ท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่านนั้นใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 
ข้อที ่2.    กำรเสนอวำระกำรประชุม 

2.1 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
(1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้มูลท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงเหตุอนัควร 

      สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
      (2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้

                      (3) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บมติ
สนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงั
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 (4) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ  ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษทั 

(5) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษทั 
(6) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 



 

(7) เร่ืองท่ีเป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 
    ผลประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
      (8) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
 (9) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
 
2.2 ขั้นตอนกำรพจิำรณำ 

 (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าและน าส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น” (ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑ์น้ี) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆอย่างครบถว้นและ
ถูกตอ้ง ส่งมาให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธันวาคมของแต่ละปี และตอ้งระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมติั แลว้แต่กรณี โดยให้จดัส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุช่ือ
ผูรั้บและท่ีอยู ่ตามรายละเอียดดงัน้ี  

 
 ช่ือผู้รับ : เลขำนุกำรบริษัท  

ทีอ่ยู่  :  บริษัท ทพีบีีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่42/174  หมู่ที ่5 ซอยศรีเสถยีรนิเวศน์ ต ำบลไร่ขิง  
อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73210 

อเีมล์ :  company_secretary@tpbi.co.th 
 
 (2) ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 1. เสนอวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายแรกจะตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น”ให้
ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหผู้ถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ 
(1) และ (2) พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณา
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนัส่งมาใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี  

 (3) เลขานุการบริษทัจะพิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะตอ้งไม่มี
ลกัษณะเขา้ข่ายตามเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และหากผูถื้อหุ้นไม่สามารถจดัส่งเอกสารท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมดงักล่าว 

(4) คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ วา่ควร
บรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีส้ินสุด 

      (5) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นพร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท  ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.tpbi.co.th) ภายหลงั
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัภายในเดือนมีนาคมของปีท่ีเสนอ  

 

ข้อที ่3.    เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
3.1 คุณสมบัตขิองกรรมกำรบริษทั ดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และหลกัเกณฑอ่ื์นของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(2) มีความรู้ ความสามารถท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั 
ซ่ือสตัย ์สามารถทุ่มเทเวลาในการท างานใหก้บับริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สามารถเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

(3) ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 5 บริษทั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ  
บริษทัจดทะเบียน 
 

3.2 ขั้นตอนกำรพจิำรณำ 
                     (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าและน าส่ง “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ” (ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน้ี์) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆอย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง ส่งมาใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี โดยใหจ้ดัส่งเอกสารทั้งหมด 
พร้อมระบุช่ือผูรั้บและท่ีอยู ่ตามรายละเอียดดงัน้ี  

 
 ช่ือผู้รับ : เลขำนุกำรบริษัท  

ทีอ่ยู่  :  บริษัท ทพีบีีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่42/174  หมู่ที ่5 ซอยศรีเสถยีรนิเวศน์ ต ำบลไร่ขิง  
อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73210 

อเีมล์ :  company_secretary@tpbi.co.th 
 

 (2) ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 1. เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายแรกจะตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และ
ให้ผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และ (2) พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน
ทุกราย และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนั ส่งมาให้
ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี  

 (3) เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองตน้ ซ่ึงบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบัติ
เหมาะสม ครบถว้น ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และหากผูถื้อหุน้ไม่
สามารถจดัส่งเอกสารท่ีครบถว้นและถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาช่ือ
บุคคลดงักล่าว 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาวา่ควรเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าวเพ่ือรับการเลือกตั้งใน
การประชุมหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 (5) บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อม
ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(www.tpbi.co.th) ภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัภายในเดือนมีนาคมของปีท่ีเสนอ  
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แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น TPBI   
 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................เป็น

ผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ............................................................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี .................................ถนน ............................................ ต าบล/แขวง ........................................... 
อ าเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ............................................ โทรศพัท.์..................................... 
โทรสาร ..............................................E-mail (ถา้มี) ........................................................................................ 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี…..…..…………………. 

เร่ืองท่ีเสนอ: ...................................................................................................................................................... 
วตัถุประสงค:์  [    ]  เพือ่ทราบ [    ]  เพือ่อนุมติั [    ]  เพือ่พิจารณา 

(3) โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ…………………………………………………………….…… 
……………………………………………………...………………………………………………………… 
……………………………………………………...………………………………………………………… 
……………………………………………………...………………………………………………………… 
และมีเอกสารประกอบการพิจารณา ท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวทุ้กหนา้แลว้ จ านวน ..................... แผน่ 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกตอ้งทุก
ประการ ยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้และเพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึง 
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

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

 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 
1. หลกัฐานการถือหุ้นไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งหรือหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย  ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีมีลงนามในแบบฟอร์มน้ีและรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ ตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
5. ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ให้ใชส้ าเนาแบบฟอร์มน้ีและกรอกขอ้มูลพร้อมทั้งลงลายมือช่ือให้ครบถว้น 
 
 
 
 
 



 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น TPBI   

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................. 
เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ..................................................................................หุน้  
อยูบ่า้นเลขท่ี .................................ถนน ............................................ ต าบล/แขวง ........................................... 
อ าเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ............................................ โทรศพัท.์..................................... 
โทรสาร ..............................................E-mail (ถา้มี) ........................................................................................ 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว…..…………………………….……... 
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซ่ึง บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ซ่ึงไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวทุ้กหน้าแลว้ จ านวน ..................... 
แผน่    

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกตอ้ง       
ทุกประการ ยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้และเพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึง 
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

ลงลายมือช่ือ .............................................. ผูถื้อหุน้ 
    (................................................) 

วนัท่ี  ............................................................ 
(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…………..…..…………..……….……...บุคคลซ่ึงไดรั้บการเสนอ

ช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยนิยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ์
ของบริษทั รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้
จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

ลงลายมือช่ือ .............................................. ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
    (................................................) 

วนัท่ี  ............................................................ 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 
1. หลกัฐานการถือหุ้นไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งหรือหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย  ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มน้ีและรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ ไดแ้ก่ ประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ จ านวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษทั ส่วนไดเ้สียกบับริษทัและ
บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมของบริษทัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดแ้ละขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา  


