
 
 

หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระ 
การประชมุสามัญผูถือหุนและชื่อกรรมการลวงหนา 

ขอ 1.  เจตนารมณ 
 บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากดั (มหาชน)  มีความแนวแนที่จะดํารงไวซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผลที่ดีท่ีสุด เปนที่ยอมรับจากผูลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของท่ัวไปอยูเสมอวาเปนกิจการที่มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

การใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และชื่อบุคคลเพือ่เปนกรรมการลวงหนา 
เปนสวนหน่ึงของการกํากับดูแลกิจการทีดี่ของบรษิัท เพือ่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบตัิตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม 
และเทาเทียมกัน นอกจากนี้เพือ่ใหมีขั้นตอนและวิธีการในการพจิารณาที่ชัดเจนและโปรงใส บริษัทจึงไดกําหนดหลัก
เกณฑ การใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และชือ่บุคคลเพือ่เปนกรรมการลวงหนาขึ้น 
ซึ่งจะชวยกลัน่กรองระเบยีบวาระที่จะเปนประโยชนตอบรษิัทอยางแทจริง และคดัสรรบุคคลทีมี่คุณสมบัติเหมาะสมมา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูมี 
สวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งชวยใหบริษทัสามารถปฏิบติัตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางเปนรูปธรรม 
 
ขอ 2. นิยาม 
 “บริษทั”   หมายความวา บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
 “กรรมการ”   หมายความวา กรรมการบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
 “ระเบียบวาระการประชมุ”  หมายความวา ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
                ของบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
ขอ 3. คุณสมบตัิของผูถือหุน 
 ผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุตองมีคุณสมบัต ิดังนี้ 
 3.1 เปนผูถือหุนของบรษิัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได  
 3.2 มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวา 100,000 หุน 
 3.3 ถือหุนบรษิัทในสัดสวนท่ีกําหนดตาม 3.2 ตอเน่ืองมาแลวไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนในวัน 

ที่เสนอระเบยีบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ 
ขอ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
 4.1 ข้ันตอนการเสนอวาระการประชมุ 
 (1) ผูถือหุนตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3  
 (2) ตองจัดสงแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป (แบบ ก.) พรอมลงชือ่ไวเปน 
  หลักฐานใหคณะกรรมการภายในเวลาทีก่ําหนด พรอมเอกสารที่เกีย่วของไดแก หนังสือรับรองจาก 
  บริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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 4.2 เรื่องท่ีจะไมบรรจเุปนระเบียบวาระการประชมุ 
 (1)  เร่ืองท่ีกําหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญตัิหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  • เปนเรื่องทีเ่กี่ยวกับการดาํเนินธุรกจิปกติของบรษิัท และขอเทจ็จรงิที่กลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึง 
    เหตอุันควรสงสัยเกี่ยวกบัความไมปกตขิองเรือ่งดังกลาว 
  • เปนเรื่องทีอ่ยูนอกเหนอือาํนาจที่บรษิัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค  
  • เปนเรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุนเพือ่พิจารณาแลวในรอบสบิสองเดือนทีผ่านมา และ 
          เรือ่งดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
          ของบริษัท เวนแตขอเทจ็จริงในการนําเสนอครัง้ใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริง 
    ในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน  
  • กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด   

(2) เร่ืองท่ีขัดกบักฎหมาย ประกาศ ขอบังคบั กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรอืหนวยงาน 
ที่กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวตัถุประสงค ขอบังคับ มติทีป่ระชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
 (3) เร่ืองท่ีเปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยาง 
มีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 
 (4)  เร่ืองท่ีบริษัทไดดําเนินการแลว  
 (5)  เร่ืองท่ีเปนไปเพือ่ผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
 (6)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 3 หรือใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง 
หรือไมสามารถติดตอได 
 
ขอ 5.  การเสนอชื่อกรรมการ 
 5.1 ข้ันตอนการเสนอชื่อกรรมการ 
 (1) ผูถือหุนตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3  
 (2) ตองจัดสงแบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.) พรอมลงชือ่ไวเปนหลักฐานใหคณะกรรมการภายในเวลา 
ที่กําหนด พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี ้

• หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรบัรองจากบรษิัทหลักทรพัย หรือ หลักฐานอืน่จากตลาดหลักทรพัย 
  แหงประเทศไทย 
• หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ พรอมเอกสารประกอบการพจิารณาดาน 
  คุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวตักิารทํางาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ไดรับการเสนอชือ่ 

 5.2 คุณสมบตัิและลักษณะตองหามของกรรมการ 
 บุคคลที่ไดรับเสนอชือ่เปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
 (1)  มีคุณสมบัติถกูตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
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 (2)  มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาทีก่รรมการดวยความระมัดระวังดวยความซ่ือสัตย 
(Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอทุิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเตม็หนวย สามารถเขาประชุม
คณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ มีการเตรยีมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคใน 
การประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
 (3) มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกจิของบริษัท ไดแก ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ธรุกิจบานจัดสรร 
การบัญช ีการเงิน การบริหารธุรกิจ กลยทุธธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และกฏหมาย 
 (4) มีการกําหนด จํากัดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการไว ซึ่งกรรมการ 
แตละคนจะดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนไมเกินคนละ 5 บริษทั 
 (5) มีอายุไมเกิน 72 ป บรบิูรณ  
 
ขอ 6.  ข้ันตอนการพิจารณา 
 เลขานุการบรษิัทจะเปนผูพจิารณาสอบทานความครบถวนของขอเสนอของผูถือหุน และนําเสนอคณะกรรมการ
พจิารณาตอไป ซึ่งขอวินิจฉัยของคณะกรรมการตอขอเสนอของผูถอืหุนถือเปนสิ้นสุด โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 (6.1) เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษทัจะแจงผูถือหุนภายในวนัท่ี 8 
มกราคม 2559 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับคืนใหถึงบรษิัทภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 
เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพือ่ทราบการปดเร่ือง 
 (6.2) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 3 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือ 
หุนเพือ่ทราบการปดเร่ืองภายในวนัที ่8 มกราคม 2559 
 (6.3) เรื่องท่ีไมเขาขายตาม (6.1) หรือ (6.2) เลขานุการบรษิัทจะรวมเสนอตอคณะกรรมการในการประชุม 
คณะกรรมการเดือน มกราคม 2559 
 (6.4) คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถือหุนเสนอ 
ซึ่งจะตองไมมีลักษณะเขาขายตามขอ 4.2 เวนแตคณะกรรมการจะพจิารณาเปนอยางอื่น 
 (6.5) คณะกรรมการสรรหาจะเป นผูพจิารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา เพือ่เสนอคณะกรรมการต อไป เวนแตคณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอื่น 
 (6.6) เรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุปนระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญ 
ประชุมผูถือหุน พรอมขอคดิเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเรือ่งที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทําการถดัไป พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผาน 
ชองทางของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย, Website ของบรษิัทที่ http://www.mk.co.th และแจงที่ประชุมผูถือหุน 
อีกครั้งในวันประชุมดวย 
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                                                                                                                                                 แบบ ก. 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป 2559 

 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................................เปนผูถือหุนของ 

บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ทะเบียนหุนเลขที ่................................................................................. 

รวมจํานวน.............................................หุน อยูบานเลขที่.........................................ถนน................................  

ตําบล/แขวง........................................ อาํเภอ/เขต.......................................จังหวัด..........................................
หมายเลขโทรศพัท ...................................E-mail (ถามี)................................................................................... 

 
มีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ดังนี้  

ระเบียบวาระที่นําเสนอ 

1.1 ระเบียบวาระที่ 1......................................................................................................................................... 

เหตุผลที่เสนอ......................................................................................................... ......................................... 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถาม)ี................................................................................................................................ 

1.2 ระเบียบวาระที่ 2......................................................................................................................................... 

เหตุผลที่เสนอ......................................................................................................... .......................................... 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถาม)ี....................................................................................... ........................................ 

1.3 ระเบียบวาระที่ 3......................................................................................................................................... 

เหตุผลที่เสนอ.................................................................................................................................................... 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถาม)ี.................................................................................................. ............................. 

 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ก. น้ี หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตอง 
ทุกประการ และเพือ่เปนหลกัฐาน ขาพเจาจึงไดลงชือ่ไวเปนสําคญั ดังนี้ 

........................... .............................ผูถอืหุน 

                                                                                         (........................... .............................) 
                                                                                      วันที ่........................... .......................... 
หมายเหตุ  
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุนไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหง 
   ประเทศไทย และในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ 



 

กรุณาสง 

   หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อในแบบ ก. ฉบับน้ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
2. ผูถือหุนสามารถสงแบบ ก. อยางไมเปนทางการทางโทรสารที่ 0-2216-6619 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่  
    system@mk.co.th กอนสงตนฉบับ 
3. ตนฉบับของแบบ ก. จะตองสงถึงบริษัทภายในวันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2558 เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาตามหลัก 
   เกณฑของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
4. ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบ ก. และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกราย 
    แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑขอ 3 
5. กรณีผูถือหุนมีการแกไขคาํนําหนาชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมทั้งรับรองสําเนา 
    ถูกตอง 
6. บริษัทจะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือ ไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน 
 
 
 
   
 

ฝายเลขานุการบรษิัท 
บรษิัท มัน่คงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
719 อาคารมัน่คง  
ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม 
เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

 
 
                                             
 

                             (แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมผูถือหุนประจําป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                            แบบ ข. 
แบบเสนอชือ่กรรมการ 

 

(1) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว ........................................................เปนผูถือหุนของ บริษทั ม่ันคงเคหะการ 
จํากัด (มหาชน) ทะเบียนหุนเลขที ่...................................................รวมจํานวน................................................หุน 

อยูบานเลขที่...............................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง.......................................... 

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศพัทมือถือ................................... 

หมายเลขโทรศพัท.............................................E-mail (ถามี)................................................................................ 

 
(2) ขาพเจามคีวามประสงคขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ซึ่ง 

มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัท เขาเปนกรรมการบริษัท และมีหลกัฐานการ
ยินยอมของบคุคลทีไ่ดรับการเสนอชือ่แนบทายนี้ดวย 
 
เหตุผลที่เสนอ : ..................................................................................................................................................... 
 
มปีระวตัิโดยยอ ดังนี้  
วัน/เดือน/ปเกิด....................................................อายุ ................................ป เพศ................................................ 
ถือหุน บรษิัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) จํานวน ....................................หุน 
การศึกษา : 
สถาบัน .............................................................................วุฒิการศกึษา................................................................ 
สถาบัน..............................................................................วุฒิการศกึษา................................................. ............... 
สถาบัน..............................................................................วุฒิการศกึษา................................................................ 
ประสบการณทํางาน : 
บริษัท ..............................................................ตําแหนง ..............................................ชวงเวลา............ ............... 
บริษัท ..............................................................ตําแหนง ..............................................ชวงเวลา............ ............... 
บริษัท ..............................................................ตําแหนง ........................................... ..ชวงเวลา........................... 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนในปจจบุนั :  
บริษัท ................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษทั (    ) กรรมการที่เปนผูบริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  



 

บริษัท ................................................................................................................................................................ 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษทั (    ) กรรมการที่เปนผูบริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 

(  ) อื่นๆ............................................  

บริษัท .................................................................................................................................................................. 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษทั (    ) กรรมการที่เปนผูบริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
บริษัท .................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษทั (    ) กรรมการที่เปนผูบริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
บริษัท .................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษทั (    ) กรรมการที่เปนผูบริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบฟอรมนี้ หลักฐานการถือหุน หลักฐานการใหความยินยอม และเอกสาร 
ประกอบทั้งหมดถูกตองทุกประการ และเพือ่เปนหลักฐาน ขาพเจาจงึไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังน้ี  

                       
                                                                          ................................................ผูถือหุน 

                                                                                     (............................................... )  

                                                                                    วันที่............................................. 

  
(3) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว……………………………………………………....บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปน 
กรรมการตาม (2) ยิมยอมและรับรองวามคีุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม (5.2) ขางตน รวมทั้ง 
ยอมรับการปฏิบัตติามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสาํคัญ   
 
                                                                   ................................................บุคคลผูไดรับการเสนอชือ่ 

                                                                   (................................................ ) 

                                                                  วนัท่ี............................................. 

หมายเหต ุ
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุนไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหง 
 



 

กรุณาสง 
           
 
 
                            ฝายเลขานุการบรษิทั 
                            บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
                            719 อาคารมัน่คง  
                            ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม 
                             เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
                                             
 

                                (แบบเสนอชือ่กรรมการ) 
 

    ประเทศไทย และในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคลจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประชาชน/หนังสือ 
    เดินทาง (หากเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอรมฉบับน้ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
2. ผูถือหุนสามารถสงแบบฟอรมน้ีอยางไมเปนทางการทางโทรสารหมายเลข 02-2166619 หรือทาง system@mk.co.th กอน 
    สงตนฉบับของแบบฟอรมน้ี 
3. ตนฉบับของแบบฟอรม ข. จะตองสงถึงบริษัทภายในวันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2558 เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาตาม 
   หลักเกณฑของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
4. กรณีท่ีมีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบฟอรม และลงชื่อไวเปน  
    หลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูถือหุนขอ 3 
5. กรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการมากกวา 1 รายผูถือหุนตองจัดทาํแบบฟอรม 1 แบบ 
    ตอกรรมการ 1 คน  
6. กรณีท่ีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุลจะตองแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
7. บริษัทจะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือ 
   บคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหาม 
     

 
 


