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หลักเกณฑก์ารให้ผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 

ข้อ 1. เจตนารมณ ์

 บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”) มีควำมมุง่มนัท่ีจะสง่เสรมิใหบ้รษัิทเป็นองคก์ำรที่มีประสทิธิภำพ  ใน
กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปรง่ใส และเป็นธรรมภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตำมหลกัจรยิธรรมและหลกับรรษัทภิบำลโดย
ค ำนงึถึงสทิธิของผูถื้อหุน้และกำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั  

 ทัง้นีเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยมั่นใจไดว้ำ่จะไดร้บักำรปฏิบตัิที่ดีอยำ่งเทำ่เทียมกนั อีกทัง้เพื่อใหบ้รษัิท
สำมำรถปฏิบตังิำนไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี    บรษัิท จึงไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใหส้ทิธิแก่ผูถื้อ
หุน้สว่นนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรลว่งหนำ้ก่อนกำร
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ โดยก ำหนดขัน้ตอนดงันี ้ 

เสนอระเบียบวำระกำรประชมุ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้            
เป็นกรรมกำร 

1.คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ 
(ขอ้ 3.) 

1.คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเขำ้เป็น
กรรมกำร (ขอ้ 3.) 

2.เรือ่งที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวำระกำรประชมุ (ขอ้ 4.1) 2.คณุสมบตัิและลกัษณะของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือ
เป็นกรรมกำร (ขอ้ 5.) 

3.ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ (ขอ้ 4.2) 3.ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ (ขอ้ 5.2) 
4.แบบฟอรม์ ก. 4. แบบฟอรม์ ข. 

 
ข้อ 2. นิยาม 
 “บรษัิท”   หมำยควำมวำ่  บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 “คณะกรรมกำร”  หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำร บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 “กรรมกำร”  หมำยควำมวำ่  กรรมกำรบรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 “วำระกำรประชมุ”  หมำยควำมวำ่ ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
   ล่วงหน้ากอ่นการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  
   1.เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนัได ้ 
   2.มีสดัสว่นกำรถือหุน้ขัน้ต ่ำไมน่อ้ยกวำ่ 200,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ท่ีตรำไว ้1.00 บำทตอ่หุน้ 
   3.มีกำรถือหุน้ของบรษัิทในสดัสว่นตำมที่ก ำหนดในขอ้ 2. และตอ้งเป็นกำรถือหุน้อยำ่งตอ่เนื่องนบัจำกวนัท่ีถือหุน้จนถึง  
      วนัท่ีเสนอวำระและเสนอช่ือบคุคลเป็นเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
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ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
  4.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
 1.เรือ่งที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษัิท 
 2.เรือ่งที่บรษัิทไดด้  ำเนินกำรแลว้ 
 3.เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บรษัิทจะด ำเนินกำรได ้
 4.เรือ่ที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิท หรอืเรือ่งทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคล     
           โดยเฉพำะ หรอืเรือ่งที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกลุม่ใดกลุม่หนึง่ของบรษัิท 
 5.เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ำมำรถติดตอ่ได ้

 6.เรือ่งที่เป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของคณะกรรมกำร เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้   
      ถือหุน้โดยรวม 
 7.เรือ่งที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิำรณำในรอบ 12 เดอืนท่ีผำ่นมำ และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสยีงที่  
     นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยำ่งมี    
     นยัส ำคญั 

      8.เรือ่งที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตำ่ง ๆ ของหนว่ยงำนรำชกำร หรอืหนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูล 
        บรษัิทหรอืหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติประชมุผูถื้อหุน้ กำรก ำกบัดแูล 
         กิจกำรที่ดีและจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ  

  4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 
        1.ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 3. ตอ้งจดัท ำและน ำสง่หนงัสอืเสนอระเบียบวำระกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำร  
            บรษัิท  โดยใหก้รอกรำยละเอียดลงใน “แบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี” หรอื “แบบ ก” หรอื  
            อำจแจง้เสนอระเบียบวำระกำรประชมุอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรก่อนน ำสง่ตน้ฉบบั “แบบ ก” ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 
            ภำยหลงัได ้ดงันี ้
 - ทำงโทรสำร     02-709 – 6033  
 - ทำงอีเมลข์องส ำนกัเลขำนกุำรบรษัิท   secretary@cpl.co.th 
          ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ตอ้งน ำสง่ตน้ฉบบัของ “แบบ ก” พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนและหลกัฐำนกำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑ ์  
  ขอ้ 3  ภำยในวนัท่ี 15 มกรำคม 2563 ไดแ้ก่ 

- หนงัสอืรบัรองจำกบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกดั หรอื   
หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ (Custodian) 

- เอกสำรประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบรษัิท (ถำ้มี) 
2.ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 3 (คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้) มีควำมประสงคเ์สนอ   
    ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท ผูถื้อหุน้รำยแรก ตอ้งกรอกรำยละเอยีดลงใน    
   “แบบ ก” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และผูถื้อหุน้รำยที่ 2 เป็นตน้ไปใหก้รอกขอ้มลูเฉพำะในสว่นท่ี 1  
    และสว่นท่ี 2 ของ “แบบ ก” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทกุรำย แลว้รวบรวม “แบบ ก” และหลกัฐำน  
    กำรถือหุน้ เอกสำรประกอบเพิม่เติม (ถำ้ม)ี ของผูถื้อหุน้ทกุรำยเป็นชดุเดยีวกนั เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท หรอือำจ  
    สง่เรือ่งอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรกอ่นสง่ตน้ฉบบัตำมขอ้ 1)  ขำ้งตน้ 
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3.ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรอืหลำยรำยรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 3 (คณุสมบตัขิองผูถื้อหุน้) มคีวำม  
   ประสงคจ์ะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุมำกกวำ่ 1 ระเบยีบวำระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำและน ำสง่ “แบบ ก” จ ำนวน 1   
   แบบตอ่ 1 ระเบียบวำระ พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้นเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท หรอือำจสง่เรือ่ง  
   อยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรก่อนสง่ตน้ฉบบัตำมขอ้ 1 ขำ้งตน้ 
4.เลขำนกุำรบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสำรในเบือ้งตน้ในใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท โดยม ี
   หลกัเกณฑด์งันี ้ 
 4.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง เลขำนกุำรบรษัิทจะแจง้ผูถื้อหุน้ทรำบภำยในวนัท่ี 22 มกรำคม  
       2563 และหำกผูถื้อหุน้ไมด่  ำเนินกำรแกไ้ขและสง่ตน้ฉบบัคืนใหบ้รษัิทภำยในวนัท่ี 29 มกรำคม 2563 เลขำนกุำร   
       บรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรือ่งดงักลำ่ว 
 4.2 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่งมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตำมขอ้ 3 เลขำนกุำรบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบ 
            กำรปิดเรือ่งภำยในวนัท่ี 22 มกรำคม 2563 
 4.3 เรือ่งที่ไมเ่ขำ้ขำ่ยตำมขอ้ 4.1 หรอื 4.2 เลขำนกุำรบรษัิทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมกำรในกำรประชุม  
            คณะกรรมกำรบรษัิทก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  
5.คณะกรรมกำรบรษัิทจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมของระเบยีบวำระกำรประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอ ซึง่วำระกำระประชมุ   
   ดงักลำ่วจะตอ้งไมม่ีลกัษณะเขำ้ขำ่ยตำมขอ้ 4 (4.1(1-8)) เวน้แตค่ณะกรรมกำรบรษัิทจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น 
6.เรือ่งที่ผำ่นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิท จะบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้   
   พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำรบรษัิท 
7.เรือ่งที่ไมผ่ำ่นควำมเห็นชองจำกคณะกรรมกำรบรษัิท บรษัิทจะแจง้มติคณะกรรมกำรบรษัิทใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่งเพื่อ  
   ทรำบทนัทีหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทหรอืในวนัท ำกำรถดัไป   

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
5.1  คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำร 
1.คณะกรรมกำรบรษัิทตอ้งมีไมน่อ้ยกวำ่ 5 คน และกรรมกำรไมน่อ้ยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำทัง้หมดตอ้งมี         
    ถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้
    1.1 ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดำ 
    1.2 ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
    1.3 เป็นบคุคลซึง่บรรลนุิติภำวะแลว้ 
    1.4 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ 
    1.5 ไมเ่คยรบัโทษจ ำคกุโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุใหจ้ ำคกุในควำมผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ  
    1.6 ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก หรอืปลดออกจำกรำชกำร หรอืองคก์ำร หรอืหนว่ยงำนของรฐั ฐำนทจุรติตอ่หนำ้ที่ 
 2.มีควำมรูค้วำมสำมำรถ มีภำวะผูน้  ำ วิสยัทศัน ์คณุธรรม จรยิธรรมและประวตัิกำรท ำงำนท่ีดี ปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรดว้ย   
    ควำมระมดัระวงั ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Care and Duty of Loyally) ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย    
    วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ รกัษำผลประโยชนข์องบรษัิทบนพืน้ฐำนของหลกักำรก ำกบัดแูล 
    กิจกำรท่ีดี ตลอดจนมีกำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งครบถว้นและโปรง่ใส 
 3.มีควำมรู ้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และส ำคญัตอ่ธุรกิจของบรษัิท  
 4.ไมด่  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบรษัิทจดทะเบียนเกินกวำ่ 5 บรษัิทตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษัิทจด  
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    ทะเบียน  
5.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา  
 1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 3 ตอ้งจดัท ำและน ำสง่หนงัสอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรตอ่คณะ        
     กรรมกำร คณะกรรมกำรบรษัิทโดยใหก้รอกรำยละเอียดลงใน “แบบเสนอช่ือบคุลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็น 
      กรรมกำรในกำรประชมุผูถื้อหุน้” หรอื “แบบ ข” ตอ่คณะกรรมกำรภำยหลงัได ้ดงันี ้ 

 - ทำงโทรสำร     02-709-6033  
 - ทำงอีเมลข์องส ำนกัเลขำนกุำรบรษัิท   secretary@cpl.co.th 
          ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ตอ้งน ำสง่ตน้ฉบบัของ “แบบ ข” พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนและหลกัฐำนกำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑ ์
 ขอ้ 3 ภำยในวนัท่ี 15 มกรำคม 2563 ไดแ้ก ่

- หนงัสอืรบัรองจำกบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกดั หรอื   
หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ (Custodian) 

- หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรใน “แบบ ข” 
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ ไดแ้ก กำรศกึษำและประวตัิกำรท ำงำน 

(Curriculum Vitae) 
2) ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 3 มีควำมประสงคเ์สนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบั   
     กำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมในในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท ผูถื้อหุน้รำยแรก ตอ้ง 
     กรอกรำยละเอียดลงใน “แบบ ก” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และผูถื้อหุน้รำยที่ 2 เป็นตน้ไปให ้ 
     กรอกขอ้มลูเฉพำะในสว่นท่ี 1และสว่นท่ี 2 ของ “แบบ ก” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทกุรำย แลว้ 
    รวบรวม “แบบ ก” และหลกัฐำนกำรถือหุน้ เอกสำรประกอบเพิม่เติม (ถำ้ม)ี ของผูถื้อหุน้ทกุรำยเป็นชดุเดยีวกนั เสนอ 
    ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท หรอือำจสง่เรือ่งอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรกอ่นสง่ตน้ฉบบัตำมขอ้ 1)  ขำ้งตน้ 
3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรอืหลำยรำยรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 3 (คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้) มี 

       ควำมประสงคจ์ะเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำและน ำสง่ “แบบ ก”    
       จ ำนวน 1 แบบตอ่ 1 ระเบยีบวำระ พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้นเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท หรอื 
       อำจสง่เรือ่งอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรก่อนสง่ตน้ฉบบัตำมขอ้ 1 ขำ้งตน้ 
   4) เลขำนกุำรบรษัิทจะเป็นผูพ้จิำรณำกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสำรในเบือ้งตน้ในใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท โดยมี   
       หลกัเกณฑด์งันี ้ 

4.1) กรณีที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูที่ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง เลขำนกุำรบรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบภำยใน วนัท่ี 22 
มกรำคม 2563 และหำกผูถื้อหุน้ไมด่  ำเนินกำรแกไ้ข และสง่ตน้ฉบบัคืนใหถ้งึบรษัิทภำยใน วนัท่ี 29 มกรำคม 2563 
เลขำนกุำรบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำยกำรปิดเรือ่งดงักลำ่ว 
4.2) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่งมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตำมขอ้ 3 หรอืบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น
หรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ 5.1 เลขำนกุำรบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพือ่ทรำบกำรปิดเรือ่งภำยในวนัท่ี 22 
มกรำคม 2563 
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4.3) กรณีที่ไมเ่ขำ้ขำ่ยตำมขอ้ 4.1) หรอืขอ้ 4.2) เลขำนกุำรบรษัิทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนเพื่อพิจำรณำในล ำดบัตอ่ไป 

5) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองควำมเหมำะสมของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอ   
    ช่ือเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำควำมเหมำะสมในล ำดบัตอ่ไป ก่อนประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
6) บคุคลที่ผำ่นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิทจะไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 
    โดยบรรจใุนระเบียบวำระกำรประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พรอ้มขอ้คดิเห็นของคณะกรรมกำรบรษัิท 
7) บคุคลที่ไมผ่ำ่ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิท บรษัิทจะแจง้มตคิณะกรรมกำรบรษัิทใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่ง 
    ทรำบทนัทีหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทหรอืในวนัท ำกำรถดัไป 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


