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หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า  

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขอ้ 1. วตัถุประสงคแ์ละนิยาม 
ขอ้ 2. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 
ขอ้ 3. ระยะเวลาในการเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้

เป็นกรรมการ 
ขอ้ 4. การเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม 

4.1 แบบเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม และเอกสารประกอบ 
 4.2 เรื่องทีจ่ะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชุม 
 4.3 ขัน้ตอนในการพจิารณา 
ขอ้ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 5.1 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ 
 5.2 คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
 5.3 ขัน้ตอนในการพจิารณา 
 
ข้อ 1. วตัถปุระสงคแ์ละนิยาม 
 
วตัถุประสงค ์
 บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ตระหนักถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของ   ผูถ้อืหุน้
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี จงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุน้เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เพื่อ
พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ เป็น
การล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และ คดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และสามารถปฏบิตัหิน้าที่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย  
 
นิยาม 

“บรษิทัฯ” หมายความวา่ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการบรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
ข้อ 2. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 

2.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงของบรษิทัฯ ไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้อื
หุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

2.2 ถอืหุ้นดงักล่าวข้างต้นในวนัที่เสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบรษิทัฯ   

  



หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้                                     หน้า 2 / 5 

 
ข้อ 3. ระยะเวลาในการเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารบั การ

พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 ผูถ้อืหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ไดร้ะหว่างวนัที่ 10  ตุลาคม 2560  ถงึ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และบรษิทัฯ สงวนสทิธทิี่จะพจิารณา
กลัน่กรองเรื่องทีเ่สนอเพื่อพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม และขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการ  ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัไวไ้มเ่กนิ 1 ปี นบัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
ข้อ 4. การเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม 
 4.1  แบบเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม และเอกสารประกอบ 
 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัติามขอ้ 2. สามารถเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม โดยปฏบิตัดิงัน้ี 

(1) กรอกแบบเสนอเรือ่งเพือ่พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุมส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2561  (แบบ ก.)  (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ) อย่างถูกต้องครบถ้วน
พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อโดยผูถ้อืหุน้ หรอืโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล กรณีเป็นนิตบิุคคล และ
ประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี  และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหน่ึงราย ใหผู้้ถือหุ้นทุกรายกรอก
รายละเอยีดของตนลงใน แบบ ก. คนละ 1 ใบต่อ 1 วาระพรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อและรวมเป็นชุดเดยีวกนัและใหร้ะบุ
ชื่อบุคคลทีม่อบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานตดิต่อกบับรษิทัฯ จ านวน 1 คน 

(2) แนบเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งจดัสง่ใหบ้รษิทัฯ พรอ้มกบัแบบ ก. จ านวน 1 ชุดต่อ 1 วาระดงัน้ี 
(ก) หลกัฐานการถอืหุน้ เช่น ส าเนาใบหุน้ หรอืเอกสารรบัรองการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืเอกสารอื่นที่

แสดงสทิธกิารถอืหุน้จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
 ส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูถ้อืหุน้ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
กรณีเป็นนิตบิุคคล 
 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อนิตบิุคคล  พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี  
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อนิติบุคคล หรือ 

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) ส่งเอกสารตามข้อ (1) และ (2) อย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 02-338 8090 หรอืทางอีเมล ์ 

ir@cn-thai.co.th ก่อนน าส่งต้นฉบบัใหบ้รษิทัฯทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 (ยดึจาก
วนัทีป่ระทบัรบัจากไปรษณียต์น้ทางเป็นหลกั) ตามทีอ่ยูด่งัน้ี 

หน่วยงานเลขานุการบริษทั  
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
727 ถนนลาซาล  
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรงุเทพมหานคร  10260 
(เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม) 
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4.2  เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นวาระการประชุม 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่บรรจุเรื่องดงัต่อไปน้ีในวาระการ
ประชุม 

(1) เรื่องทีข่ดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที่ก ากบัดูแล
บรษิทัฯ หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ   

(2) เรื่องซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้    
(3) เรื่องทีไ่มใ่ช่อ านาจหน้าทีข่องทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย 
(4) เรื่องทีอ่ยูน่อกเหนือวตัถุประสงคห์รอือ านาจหน้าที ่ทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการได้ 
(5) เรื่องที่ผูถ้ือหุน้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและไดร้บัมตสินับสนุนด้วยเสยีงที่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนัน้ยงัไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อยา่งมนียัส าคญั 

(6) เรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และขอ้เทจ็จรงิที่กล่าวอ้างโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึเหตุอนัควร
สงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรื่องดงักล่าว 

(7) เรื่องทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ   
(8) การเสนอวาระไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรอืมีข้อมูลเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง คลุมเครอืและไม่

สามารถตดิต่อผูเ้สนอใหแ้กไ้ขได ้  
(9) เรื่องอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรวา่ไมจ่ าเป็นตอ้งบรรจเุป็นวาระ 

 4.3  ขัน้ตอนในการพิจารณา 
(1) เลขานุการบรษิทัฯ จะเป็นผูร้วบรวมวาระการประชุมที่ผูถ้อืหุน้เสนอ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ที่

บรษิทัฯ ก าหนด และต้องไม่เขา้ข่ายขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ตามรายละเอยีดในขอ้ 4.2 ก่อนน าส่งคณะกรรมการ
อสิระ 

(2) ทีป่ระชุมกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองเรื่องที่ผูถ้อืหุน้เสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ และบริษทัฯจะแจ้งผลการพจิารณาให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ภายในเดือน
กุมภาพนัธ ์2561 โดยเรื่องทีผ่า่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสอื
นัดประชุมส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษทัฯจะจดัให้มขีึ้นในครัง้ถดัไป และส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านตามความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  บรษิทัฯจะแจง้เป็นระเบยีบวาระเพื่อทราบในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พรอ้ม
ระบุเหตุผลในการปฏเิสธดว้ย  

 
ข้อ 5. การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 5.1  แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ 
 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัติามขอ้ 2. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเป็นกรรมการไดด้งัน้ี 

(1) กรอกรายละเอยีดในแบบเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.) (โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ) อย่างถูกต้องครบถ้วนพรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อ
โดยผูถ้อืหุน้ หรอืโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล กรณีนิตบิุคคล และประทบัตราส าคญั  (ถ้าม)ี   
และหากเป็นการเสนอชื่อกรรมการโดยผูถ้อืหุน้มากกว่าหน่ึงราย ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายกรอกรายละเอยีดของตนลงใน 
แบบ ข. คนละ 1 ใบต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 คนพรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อและรวมเป็นชุดเดยีวกนัและใหร้ะบุชื่อ
บุคคลทีม่อบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานตดิต่อกบับรษิทัฯจ านวน 1 คน 

(2) กรอกประวตัิและข้อมูลส่วนตวัพร้อมทัง้ค ายนิยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการ
บรษิทัฯในแบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เข้ารบัการพิจารณาเป็นกรรมการ (แบบ ค.)  (โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ) ตลอดจนแนบเอกสารแสดงตนของบุคคลผูถู้ก
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เสนอชื่อ ได้แก่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ส าเนาหลกัฐาน
การศกึษา และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่หน็วา่จ าเป็นพรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้งส าเนาเอกสารทีแ่นบ  

(3) แนบเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งจดัสง่ใหบ้รษิทัฯ พรอ้มกบัแบบ ข. จ านวน 1 ชุดต่อการเสนอชื่อ 1 คนดงัน้ี 
(ก) หลกัฐานการถอืหุน้ เช่น ส าเนาใบหุน้ หรอืเอกสารรบัรองการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืเอกสารอื่นที่

แสดงสทิธกิารถอืหุน้จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
 ส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ถอืหุน้ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
กรณีเป็นนิตบิุคคล 
 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อนิตบิุคคล  พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี  
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อนิตบิุคคล  หรอื

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(4) ส่งเอกสารตามข้อ (1) และ (2) อย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 02-338 8090 หรือทางอีเมล ์ 

ir@cn-thai.co.th ก่อนน าส่งต้นฉบบัให้บรษิทัฯ ทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 (ยดึจาก
วนัทีป่ระทบัรบัจากไปรษณียต์น้ทางเป็นหลกั) ตามทีอ่ยูด่งัน้ี  

หน่วยงานเลขานุการบริษทั  
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
727 ถนนลาซาล  
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรงุเทพมหานคร  10260 
(เสนอชื่อบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั) 

 
 5.2  คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 
 บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตอ้งมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี 

(1) เป็นผู้มีคุณสมบตัิถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชน จ ากดัพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
กรรมการ 

(2) เป็นบุคคลทีม่คีณุธรรม จรยิธรรมและประวตักิารท างานทีด่ ี
(3) มคีวามรู้หรอืประสบการณ์ในด้านการบรหิารธุรกจิโดยเฉพาะด้านรบัเหมาก่อสร้าง หรอืด้านการเงนิ บญัชี หรอื

ดา้นอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
(4) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ทัง้ในและนอกการประชุม รวมทัง้ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย  
(5) ผ่านการอบรมและไดร้บัประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director’s Certification Program จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
(6) ตอ้งไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์ขดัแยง้กบับรษิทัฯ  
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 ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดชอบในห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ 

 ไมเ่ป็นคูส่ญัญา รบัสมัปทาน หรอืมสี่วนไดเ้สยีในท านองเดยีวกนักบับรษิทัฯ หรอืเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน
สามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน
หรอืบรษิทัมหาชนอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

 หรอืกรณีอื่นๆ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ/หรอืทีก่ฎหมายบญัญตัไิว ้
(7) คณุสมบตัอิื่นทีอ่าจก าหนดเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลงั 
 

 5.3  ขัน้ตอนในการพิจารณา 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อโดยใช้มตเิสยีงขา้งมากของที่ประชุม โดยมี
หลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ในการพจิารณาดงัน้ี 
 (ก) มคีณุสมบตัติามเกณฑข์ัน้ตน้ทีไ่ดร้ะบุขา้งตน้ 
 (ข) มคีุณสมบตัโิดยรวมที่เหมาะสมซึ่งคณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าจะช่วยใหค้ณะกรรมการท างานได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 ทัง้น้ี คณะกรรมการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพนิิจในการตดัสนิใจที่จะก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ
  
 คณะกรรมการขอสงวนสทิธไิมร่บัพจิารณาการแต่งตัง้บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (ก) การเสนอชื่อไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนด 
 (ข) บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมคีณุสมบตัไิมเ่หมาะสมตามคณุสมบตัขิา้งตน้ 
 (ค) เอกสารทีป่ระกอบการพจิารณาแต่งตัง้ไมค่รบถว้นหรอืล่าชา้ 
 (ง) บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อปฏเิสธการใหค้วามยนิยอมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 (จ) บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนและ/หรอืบรษิทัย่อยเกนิกว่า 5 บรษิทั ซึ่งอาจท า

ใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 (ฉ) กรณีอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
 
 หลงัจากมมีตเิหน็ชอบใหบุ้คคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯจะบรรจุรายชื่อใน
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคดิเหน็ของกรรมการเพื่อด าเนินการเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พจิารณาแต่งตัง้บุคคล
ดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯต่อไป  ส าหรบับุคคลทีไ่มผ่า่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะแจง้ใหผู้้
ถอืหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
 

หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่ “หน่วยงานเลขานุการบรษิทั”โทร. 0-2338-8000 ต่อ 8077, 
8079 หรอื 8121 โทรสาร 0-2338-8090  


