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การเสนอเรอืงเพือบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

และการเสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั 

 ตามทีบรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) จะจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 จึงขอ

ชแีจงการใช้สทิธิของผูถ้ือหุ้นในการเสนอเรอืงเพือพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชอืบุคคลเพอืรบัการ

พจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการบรษิทัสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

1. คณุสมบติัของผูที้มีสิทธิ 

เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ทมีีสดัส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทมีีสิทธอิอกเสยีง

ทงัหมดของบรษิทัฯ โดยอาจเป็นผู้ถอืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถือหุน้อย่างต่อเนืองนับจาก

วนัทถีอืหุน้จนถงึวนัทเีสนอเรอืงเพอืบรรจเุป็นวาระการประชุม หรอืวนัทเีสนอชอืบคุคลเพอืรบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็น

กรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน 

2. หลกัเกณฑก์ารเสนอเรืองเพอืบรรจเุป็นวาระการประชุม 

2.1 เป็นเรอืงทเีป็นประโยชน์แก่บรษิทั โดยยกเวน้เรอืงดงัต่อไปนี 

(1) เรอืงทเีกยีวกบัการดําเนินธุรกิจปกตขิองบรษิทัฯ และขอ้เท็จจรงิทกีล่าวอ้างโดยผูถ้ือหุน้มไิด้แสดงถงึเหตุอนั

ควรสงสยัเกยีวกบัความไม่ปกตขิองเรอืงดงักล่าว 

(2) เรอืงทอียู่นอกเหนืออํานาจทบีรษิทัฯ จะดาํเนินการได ้

(3) เรอืงทเีคยเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาในรอบ 12 เดอืนทผี่านมา และไดร้บัมตสินับสนุนดว้ยคะแนน

เสยีงน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมด โดยทขีอ้เท็จจรงิในเรอืงนันยงัไม่ไดเ้ปลยีนแปลง

อย่างมนีัยสําคญั 

(4) เรอืงทไีม่ตรงตามความจรงิ หรอืคลุมเครอื 

(5) เรอืงทเีป็นอํานาจการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีทกี่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้นเสยีหายอย่างมี

นัยสาํคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(6) เรอืงทขีดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทกีํากบั

ดแูลบรษิทัฯ หรอืเรอืงทไีม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

(7) เรอืงซึงตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัการพจิารณาจากทปีระชุมผู้ถอืหุน้และบรษิัทฯไดด้ําเนินการ

กําหนดเป็นวาระการประชุมทุกครงั 

(8) เรอืงทบีรษิทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

2.2 ขนัตอนการเสนอเรอืงเพอืบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(1) ผูถ้ือหุน้ทมีคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 1. นําส่ง “ใบขอเสนอเรอืงเพอืบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือ

หุน้ประจําปี 2565” (“แบบ ก”) ทมีขีอ้มูลครบถ้วนภายในเวลาทกีําหนด และลงลายมอืชอื และหากเป็นการ

เสนอวาระโดยผูถ้อืหุน้มากกว่าหนึงราย ให้ผูถ้ือหุน้ทุกรายกรอกรายละเอยีดของตนลงใน แบบ ก พรอ้มทงัลง

ลายมอืชอืและรวมเป็นชุดเดยีวกนั 

(2) หลกัฐานทจีะตอ้งจดัส่งใหบ้รษิทัฯ พรอ้ม แบบ ก มดีงันี 

(ก) หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอนืจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรอืบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
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(ข) เอกสารแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรือใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง หรอื 

ใบต่างดา้ว ทยีงัไม่หมดอายุของผูถ้อืหุน้ พรอ้มทงัลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิคุคล 

- สําเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซงึรบัรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอํานาจ 

ลงลายมอืชอืของนิตบิุคคลนันๆ และ 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรือใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง หรอื 

ใบต่างดา้วทยีงัไม่หมดอายุของผูม้อํีานาจลงลายมอืชอืดงักล่าวพรอ้มทงัลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) สามารถนําส่ง แบบ ก พรอ้มเอกสารหลกัฐานทบีรษิทัฯ กําหนดไดโ้ดยทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) ท ี

csoffice@cpf.co.th และจะต้องจดัส่งต้นฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบยีนมายังบรษิัทฯ ภายในวนัที 31 

ธนัวาคม 2564 ตามทอียู่ดงันี:- 

สาํนักเลขานุการบรษิทั  

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)  

เลขท ี313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร์ ชนั 15 ถนนสลีม  

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

ทงันี บรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ก และหลกัฐานประกอบดงักล่าวขา้งต้น

ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพอืพิจารณา โดยในกรณีทมีีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บรษิัทฯ 

จะแจง้ในหนังสอืเชญิประชุมว่าเป็นวาระทเีสนอโดยผูถ้อืหุน้ ทงันี ในกรณีทคีณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธการรบั

เรอืงทเีสนอโดยผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะชแีจงเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

3. หลกัเกณฑก์ารเสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

3.1 ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 1. นําส่ง “ใบเสนอชอืบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ” 

(“แบบ ข”) ทีมีข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาทีกําหนด และลงลายมือชอื และหากเป็นการเสนอชอืโดยผู้ถือหุ้น

มากกว่าหนึงราย ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายกรอกรายละเอยีดของตนลงใน แบบ ข พรอ้มทงัลงลายมอืชอืและรวมเป็นชุด

เดยีวกนั 

3.2 ดําเนินการให้บุคคลทีได้รบัการเสนอชือนําส่ง “แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รบัการเสนอชอืเพอืรบัการพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ทีมีข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาทกีําหนด พร้อมทงัลงลายมือชือ พร้อมทัง

เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัิ ไดแ้ก่ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ 

หรอืหนังสอืเดนิทาง หลกัฐานการศกึษา และประวตักิารทาํงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอื 

3.3 นําส่งเอกสารครบถ้วน ตามทรีะบุในขอ้ 2.2 (2) ขา้งต้น  

3.4 สามารถนําส่ง แบบ ข และ แบบ ค พร้อมเอกสารหลกัฐานทบีรษิัทฯ กําหนดได้โดยทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

(e-mail) ท ีcsoffice@cpf.co.th และจะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบยีนมายงับรษิทัภายในวนัท ี31 

ธนัวาคม 2564 ตามทอียู่ดงันี:- 

สาํนักเลขานุการบรษิทั  

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)  

เลขท ี313 อาคาร ซี.พ.ี ทาวเวอร์ ชนั 15 ถนนสลีม  

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  
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ทังนี คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผู้พิจารณากลันกรองก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั โดยในกรณีทคีณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรใหเ้สนอชอืบคุคลดงักล่าวต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้

เพอืพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ บรษิทัฯ จะแจง้ในหนังสอืเชญิประชุมว่าเป็นผูท้ไีดร้บัการเสนอชอืจากผูถ้อืหุน้ 
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ใบขอเสนอเรอืงเพือบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2565 

(แบบ ก) 

(1) ชอื-นามสกุลของผูเ้สนอ ……………………………………………………….……………..……………. 

 ทอียู ่ ………………………………………….………………………………………… 

  ………………………………………….………………………………………… 

 โทรศพัท ์ ………………………………………….………………………………………… 

 โทรสาร ………………………………………….………………………………………… 

(2) จาํนวนหุน้ทถีอืครอง ……………………………… หุน้ ณ วนัท ี............................ 

(3) วาระทขีอเสนอ ………………………………………….………………………………………… 

 ………………………………………….………………………………………… 

 วตัถุประสงค ์ ………………………………………….………………………………………… 

 ………………………………………….………………………………………… 

 ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………….………………………………………… 

 ………………………………………….………………………………………… 

 ความคดิเหน็ ……………………………………………………………………………….…… 

 ………………………………………….………………………………………… 

 ………………………………………….………………………………………… 

 

 

ลงชอื .................................................................. ผูถ้อืหุ้น 

        (                                                    ) 

วนัท ี...................................................................  

 
หมายเหตุ : 1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี 

1.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐานอนืจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

1.2 ในกรณผีูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอื

หนังสอืเดนิทาง หรอืใบต่างดา้ว ทยีงัไม่หมดอายุของผูถ้อืหุน้ พรอ้มทงัลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

ในกรณีผูถ้อืหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองของนิตบิุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดอืน ซงึรบัรองความถูกต้องโดย

บุคคลผู้มีอํานาจลงลายมอืชือของนิติบุคคลนันๆ และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืบัตรประจําตวัข้าราชการ หรอื

ใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดินทาง หรอืใบต่างด้าวทยีงัไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงลายมอืชือดงักล่าว พรอ้มทงัลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

2. ในกรณีทีผูถ้ือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ทุกรายต้องกรอกแบบ ก พร้อมทงัลงลายมอืชอื โดย

รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนัเพอืจดัส่งใหบ้รษิทัฯ 
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ใบเสนอชือบุคคลเพอืรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

(แบบ ข) 

 

(1) ชอื-นามสกุลของผูเ้สนอ ……………………………………………………….……………..……………. 

 ทอียู ่ ………………………………………….………………………………………… 

  ………………………………………….………………………………………… 

 โทรศพัท ์ ……………………………………………… 

 โทรสาร ……………………………………………… 

(2) จาํนวนหุน้ทถีอืครอง ……………………………… หุน้ ณ วนัท ี............................ 

 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชอื นาย/นาง/นางสาว  ....................................................................................... 

เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวใหค้วามยนิยอม

และรบัรองว่า ขอ้ความทแีจง้ไวใ้น “แบบขอ้มลูของบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเพอืรบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ” และ

เอกสารหลกัฐานประกอบทยีนืมาพรอ้มนี ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

 

 

ลงชอื .................................................................. ผูถ้ือหุน้ 

        (                                                    ) 

วนัท ี................................................................... 

 
หมายเหตุ : 1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี 

1.1 แบบขอ้มูลของบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเพอืรบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ ซงึบุคคลทไีด้รบัการเสนอชอืไดก้รอก

ขอ้มลูครบถว้นแลว้ พรอ้มทงัลงลายมอืชอื 

1.2 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอนืจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

1.3 ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ี

หรอืหนังสอืเดนิทาง หรอืใบต่างดา้ว ทยีงัไม่หมดอายุของผูถ้อืหุน้ พรอ้มทงัลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบุิคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดอืน ซงึรบัรองความถูกต้อง

โดยบุคคลผู้มอีํานาจลงลายมอืชือของนิติบุคคลนันๆ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดินทาง หรอืใบต่างด้าวทยีงัไม่หมดอายุของผู้มอํีานาจลงลายมอืชอืดงักล่าว พรอ้มทงัลงนาม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. ในกรณีทผีูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชอืบุคคลทไีด้รบัการเสนอชอืใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอก

แบบ ข พรอ้มทงัลงลายมอืชอื โดยรวบรวมเป็นชุดเดยีวกนัเพอืจดัส่งใหบ้รษิทัฯ 
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           แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รบัการเสนอชือเพอืรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

(แบบ ค) 

 

(1) ชือ-นามสกลุ (ไทย) .……………………………………………………..……………..……………. 

  (องักฤษ) ...…………………………………………………………………..……………. 

 สญัชาติ  ……………………………………………………….……………..……………. 

 วนั/เดือน/ปีเกิด  …………………………………………… อาย ุ……….… ปี 

(โปรดแนบสาํเนาบตัรประชาชน/บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/หนังสอืเดนิทาง พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

 ทีอยู ่ ……………………………………………………….……………..……………. 

 ……………………………………………………….……………..……………. 

 หมายเลขโทรศพัท์ทีติดต่อได ้ ……………………………………………………….……………..……………. 

 อาชีพ/สถานทีทาํงานปัจจบุนั ……………………………………………………….……………..……………. 

    ……………………………………………………….……………..……………. 

 วฒิุการศึกษา  (โปรดแนบสาํเนาหลกัฐานการศกึษา พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

 ปี สถาบนัการศกึษา สาขาวชิา 

 ……………… ……………………………………….………… ……………………….………… 

 ……………… ……………………………………….………… ……………………….………… 

 ประวติัการทาํงาน  (โปรดแนบประวตักิารทาํงาน (Curriculum Vitae) พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง)  

 ปี บรษิทั ตําแหน่ง 

 ……………… ……………………………………….………… ……………………….………… 

 ……………… ……………………………………….………… ……………………….………… 

 ……………… ……………………………………….………… ……………………….………… 

 ……………… ……………………………………….………… ……………………….………… 

 ……………… ……………………………………….………… ……………………….………… 

 จาํนวนหลกัทรพัยที์ถือใน CPF  

 หุน้สามญั CPF จาํนวน ….………………………………………..… หุน้ 

 หุน้กู ้CPF  ชอืหุน้กู ้….……………………………………….… จาํนวน .......................... หน่วย 

   ชอืหุน้กู ้….……………………………………….… จาํนวน .......................... หน่วย 

   ชอืหุน้กู ้….……………………………………….… จาํนวน .......................... หน่วย 

 
รปูถ่าย 
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   ชอืหุน้กู ้….……………………………………….… จาํนวน .......................... หน่วย 

   ชอืหุน้กู ้….……………………………………….… จาํนวน .......................... หน่วย 

   ชอืหุน้กู ้….……………………………………….… จาํนวน .......................... หน่วย 

 สถานภาพการสมรส 

 ชอืคู่สมรส ……………………………………………… ถอืหุน้ CPF จาํนวน ….…………………...… หุน้ 

 ชอืบุตร  1  ……...….……..………..….... อายุ …….. ปี ถอืหุน้ CPF จาํนวน .................................... หุน้  

  2  ……...….……..………..….... อายุ …….. ปี  ถอืหุน้ CPF จาํนวน .................................... หุน้ 

  3  ……...….…………....…….... อายุ …….. ปี  ถอืหุน้ CPF จาํนวน .................................... หุน้ 

 การมีส่วนได้เสียทงัทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในฐานะทีเป็นคู่สญัญากบั CPF บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

(ในกรณีทมีสี่วนไดเ้สยีโดยตรงหรอืโดยออ้ม โปรดระบุลกัษณะของกจิกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สยีพรอ้มระบุมลูค่า

ของรายการ) 

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

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

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

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

 การถือหุ้น หรอืร่วมเป็นกรรมการในบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวข้องของ CPF (ในกรณทีมีกีารถอืหุน้

โปรดระบุชอืบรษิทั จาํนวนหุน้ทถีอื คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีง หรอืในกรณทีเีป็นกรรมการโปรด

ระบุชอืบรษิทั) 

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

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

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

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

 การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษทัทีประกอบกิจการอนัมี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ CPF และ/หรือบริษทัย่อย (โปรดระบุชอืหา้งหุน้ส่วน/ 

ชอืบรษิทั จาํนวนหุน้ทถีอื คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีง และประเภทธุรกจิทดีาํเนินการ) 

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

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

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

 ............................................................................................................................................................................. 
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(2) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................... รบัทราบและใหค้วามยนิยอมใน

การถูกเสนอชอืเพอืรบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ และขอรบัรองว่าขอ้มลูของขา้พเจา้ขา้งตน้นีถูกตอ้ง

ครบถว้น  และเอกสารหลกัฐานทยีนืมาพรอ้มนีเป็นความจรงิทุกประการ  พรอ้มกนันี ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้

เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทกีําหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ประกาศของหน่วยงานราชการทกีํากบัดแูลบรษิทั รวมทงัหลกัเกณฑอ์นืๆ ที

เกยีวขอ้ง 

 

 

 

ลงชอื ................................................................... บุคคลทไีดร้บัการเสนอชอื 

       (                                                      ) 

วนัท ี....................................................................  


