
     หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และ 

การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 

 บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสทิธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ ถือหุ้น 
ทกุราย จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเสนอเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบที่
ก าหนดขึน้นี ้เป็นการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดดงัต่อไปนี ้
 

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นที่จะมีสทิธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบติัดงันี ้   

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ที่มีสดัส่วนการถือหุ้ นอย่างต่อเนื่องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิ 
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 

1.2 ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ก าหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัที่ถือหุ้น
จนถึงวันที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ และ 

1.3 สามารถแสดงหลกัฐานแสดงการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น 
 

2. ขัน้ตอนการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 

(1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลภายใน “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระใน
การประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564” (“แบบ ก”) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อ และหากเป็นการ
เสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดของตนใน แบบ ก พร้อมทัง้ 
ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานที่จะต้องส่งให้บริษัทฯ พร้อมกบั “แบบ ก” ดงันี ้
(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

หรือใบต่างด้าว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง 
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กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนังสอืรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจ

ลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

หรือใบต่างด้าว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อดังกลา่ว พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถกูต้อง 

(3) สามารถน าส่ง “แบบ ก”  พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ ก าหนดได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะต้องจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ 
ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ดงันี ้ 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลบัพลา 

   เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10130 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของ “แบบ ก” และหลกัฐานประกอบดังกลา่วข้างต้น 
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยกรณีที่มีการบรรจเุป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือ
เชิญประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธการรับเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้ น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับพิจารณา หรือไม่บรรจเุร่ืองต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
2. เร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอนัควร

สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
3. เร่ืองที่เคยเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนุนด้วยคะแนน

เสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยัส าคญัจากที่เสนอในครัง้ก่อน 

4. เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทัน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

5. เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
6. เร่ืองที่ไม่ตรงตามความจริง หรือคลมุเครือ 
7. เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
8. เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับ

ดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
9. เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  และบริษัทฯ ได้ด าเนินการ

ก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 
10. เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
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4. หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้
โดยต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” (“แบบ ข”) ให้ครบถ้วน 
พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียด
ของตนลงใน “แบบ ข” พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

2. ด าเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือ  

3. จดัเตรียมเอกสารที่จะจดัสง่ให้บริษัทฯ ตามที่ระบใุนข้อ 2(2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทัง้เอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือ
เดินทาง หลกัฐานการศกึษา และประวติัการท างาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

4. สามารถน าส่ง “แบบ ข”  และ “แบบ ค”  พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ ก าหนดได้โดยทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกซ์ (e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะต้องจดัส่งต้นฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายัง
บริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ดงันี ้ 

เลขานกุารบริษัท 
 บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลบัพลา 
 เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10130 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุว่าเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ ถือหุ้น  
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แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
(แบบ ก) 

 

(1) ชื่อ – นามสกลุ ของผู้ เสนอ ................................................................................................................. 
       ที่อยู่ ................................................................................................................. 
        ................................................................................................................. 
       หมายเลขโทรศพัท์  ....................................................... หมายเลขโทรสาร  .............................. 
       อีเมล ................................................................................................................. 
(2) จ านวนหุ้นที่ถือครอง ............................................  หุ้น  ณ วนัที ่................................................. 
(3) วาระที่เสนอ ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 
วตัถปุระสงค์ (          )    เพื่อทราบ        (          )    เพื่อพิจารณา        (          )   เพื่ออนมุติั          
ข้อเท็จจริงและเหตผุล ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
ความคิดเห็น ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 

  
   

      ลายมือช่ือ   ....................................................  ผู้ ถือหุ้น 
                                                                                                     ( .................................................... ) 
                                                                                            วนัที่   .................................................... 
หมายเหต ุ: 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานต่อไปนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาจะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ 

หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่ได้หมดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ความถกูต้อง 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความ
ถกูต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบ ก” พร้อมทัง้ 
ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัส่งให้บริษัทฯ 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
(แบบ ข) 

 
(1) ชื่อ – นามสกุล ของผู้ เสนอ ................................................................................................................ 
       ที่อยู่ ........................................................................................................ ........ 
        ............................................................................................................ .... 
       หมายเลขโทรศพัท์  ....................................................  หมายเลขโทรสาร ............................... 
       อีเมล ………………………………………………………………………………... 
(2) จ านวนหุ้นที่ถือครอง ................................................  หุ้น  ณ วนัที ่........................................... 

 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ........................................................................ ...... 
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดังกลา่วให้ความยินยอม และรับรอง
ว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรการ (“แบบ ค”) และ
เอกสารหลกัฐานประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี ้ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผู้ ถือหุ้น 
         (...................................................) 
 วนัที่  .................................................... 

หมายเหต ุ: 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (“แบบ ค”) ซึ่งบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อได้กรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว พร้อมลงลายมือช่ือ 

1.2 หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

1.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้น พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองความถกูต้อง 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความ
ถูกต้องโดยบุคคลผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนัน้ๆ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง   

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้ ถือหุ้ น 
ทกุรายต้องกรอก “แบบ ข” พร้อมลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ให้บริษัทฯ 
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แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

(แบบ ค) 
 

  
รูปถ่าย 

 
 

 

1. ชื่อ – นามสกลุ (ไทย) .............................................................................................................. 
 (องักฤษ) .............................................................................................................. 
2. วนั เดือน ปีเกิด               ......................................................  อาย ุ  ............................. ปี   สญัชาติ ................... 
3. เลขที่บตัรประชาชน        ......................................................  วนัหมดอาย ุ...........................................................   
(โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ/ ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง)  
 

4. สถานภาพ (    )  โสด               (    )  สมรส               (    )  หย่าร้าง                
 (1) คู่สมรส   ชื่อ – ชื่อสกลุ     ....................................................................................  
 (2) มีบตุร .................. คน    คือ ...............................................................................  
                                            ............................................................................... 

5. ที่อยู่ ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 โทรศพัท์  ......................................................    อีเมล  .............................................. 

6. สถานที่ท างานปัจจบุนั ................................................................................................................................. 
 โทรศพัท์  ......................................................    อีเมล  ............................................... 

7. วฒุิการศกึษา (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศกึษาพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
ปี  สถาบนัการศกึษา  สาขาวิชา 

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

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

...................................  .....................................................  ........................................................... 
       หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 
       ชื่อหลกัสตูร ...........................................................  ผู้จดัหลกัสตูร  ............................................................ 
       ชื่อหลกัสตูร ...........................................................  ผู้จดัหลกัสตูร  ............................................................ 
8. ประวติัการท างาน (โปรดแนบประวติัการท างาน (Curriculum Vitae) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง) 

ปี  บริษัท  ต าแหน่ง 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
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9. การถือหุ้นในบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที่  ......................................... (วนัที่ได้รับการเสนอชื่อ)  
หุ้นสามญั   ...........................................   หุ้น 
ชื่อคู่สมรส   .........................................................  จ านวนหุ้นที่ถือ .................................................... หุ้น 
ชื่อบตุร (1)  .........................................................  อาย ุ............. ปี    จ านวน ...............................  หุ้น  
ชื่อบตุร (2)  .........................................................  อาย ุ............. ปี    จ านวน ...............................  หุ้น  

10. ประวติัการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดี 
......................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. การมีสว่นได้เสยีทัง้ทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สญัญากบับริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ในกรณี
ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของ
รายการ)  
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  

12. การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรดระบุชื่อบริษัท 
จ านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง หรือในกรณีที่เป็นกรรมการ โปรดระบชุื่อบริษัท) 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  

13. การถือหุ้ น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประ กอบกิจการอันมีสภาพ 
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นสว่น/ ชื่อบริษัท  
จ านวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง และประเภทธุรกิจที่ด าเนินการ) 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. รับทราบและให้ความยินยอมในการถกูเสนอชือ่ 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี ถู้กต้อง ครบถ้วน และเอกสาร
หลกัฐานที่ย่ืนมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศของหน่วยราชการที่ก ากบัดแูลบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
 
 
 

ลงช่ือ         ....................................................  บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
                               ( .................................................. ) 
                                                       วนัที่            ....................................................  
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