
     หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และ 

การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 

 บรษัิท หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มีนโยบายที่จะสรา้งความมั่นใจในสทิธิที่เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 
ทกุราย จงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิเสนอเรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยระเบียบ 
ที่ก  าหนดขึน้นี ้ เป็นการใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้นอกเหนือจากสิทธิที่ผูถื้อหุน้มีอยู่ตามขอ้บังคบัของบรษัิทฯ และตามบญัญัติของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยมีหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนดดงัต่อไปนี ้
 

1. คุณสมบัติของผู้ท่ีมีสิทธิ 
 

ผูถื้อหุน้ที่จะมีสทิธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ และ/หรอื เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ จะตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้   

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มีสดัส่วนการถือหุน้อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิ 
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้

1.2 ตอ้งถือหุน้ของบรษัิทฯ ตามจ านวนที่ก  าหนดตามขอ้ 1.1 อย่างต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัที่
ถือหุน้จนถงึวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม และ/หรอื วนัที่เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ และ 

1.3 สามารถแสดงหลกัฐานแสดงการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั เป็นตน้ 
 

2. ขัน้ตอนการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 

(1) ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. น าสง่ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565” (“แบบ ก”) ที่มีข้อมูลครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด และลงลายมือชื่อ  
และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตน  
ใน “แบบ ก” พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือและรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2) จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานที่จะตอ้งส่งใหบ้รษัิทฯ พรอ้มกบั “แบบ ก” ดงันี ้
(ก) หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรอืบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

หรอืใบต่างดา้ว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 
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กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสอืรบัรองของนิติบคุคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ  านาจ

ลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

หรอืใบต่างดา้ว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือดังกลา่ว พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือรับรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 

(3) สามารถน าส่ง “แบบ ก” พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่บริษัทฯ ก าหนดได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์  
(e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะตอ้งจัดส่งตน้ฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ 
ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดงันี ้ 

เลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศร)ี แยก 5 แขวงพลบัพลา 

   เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10130 
 ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาความถูกตอ้งและครบถว้นของ “แบบ ก” และหลกัฐานประกอบดงักลา่วข้างตน้ 
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจเุป็นวาระการประชุม บรษัิทฯ จะแจง้ในหนงัสือ
เชิญประชุมว่าเป็นวาระที่ เสนอโดยผู้ถือหุ้น และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรบัเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบรษัิทจะชีแ้จงเหตุผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้   
 

3. หลักเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุม  
เป็นเรื่องที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ โดยยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี ้ 
1. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ  านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได ้
2. เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ และขอ้เท็จจรงิที่กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุันควร

สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 
3. เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนับสนนุดว้ยคะแนน

เสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอ้เท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยัส  าคญั 

4. เรื่องที่ไม่ตรงตามความจรงิ หรอืคลมุเครอื 
5. เรื่องที่เป็นอ  านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมี

นยัส  าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
6. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก  ากบั

ดแูลบรษัิทฯ หรอืเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
7. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  และบริษัทฯ ไดด้  าเนินการ

ก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 
8. เรื่องที่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
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4. หลักเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

1. ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.  น  าสง่ “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ” 
(“แบบ ข”) ที่มีขอ้มูลครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด และลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดย 
ผูถื้อหุน้มากกว่าหนึ่งราย ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ข” พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือและ
รวมเป็นชดุเดียวกนั 

2. ด าเนินการใหบุ้คคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อน  าส่ง “แบบขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ที่มีขอ้มลูครบถว้นภายในเวลาที่ก  าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือ  

3. จดัเตรยีมเอกสารที่จะจัดสง่ใหบ้รษัิทฯ ตามที่ระบใุนขอ้ 2 (2) ขา้งตน้ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือ
เดินทาง หลกัฐานการศกึษา และประวติัการท างาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ  

4. สามารถน าส่ง “แบบ ข”  และ “แบบ ค”  พรอ้มเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ ก าหนดได้โดยทางจดหมาย 
อิเลก็ทรอนิกซ ์(e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะตอ้งจดัสง่ตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายัง
บรษัิทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดงันี ้ 

เลขานกุารบรษัิท 
 บรษัิท หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) 

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

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ บรษัิทฯ จะแจง้ในหนงัสอืเชิญประชมุว่าเป็นผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้  
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แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
(แบบ ก) 

 

(1) ชื่อ – นามสกลุของผูเ้สนอ ................................................................................................................. 
       ที่อยู่ ................................................................................................................. 
        .................................................................................................................  
       หมายเลขโทรศพัท ์ ....................................................... หมายเลขโทรสาร  .............................. 
       อีเมล .................................................................................................................  
(2) จ านวนหุน้ที่ถือครอง ............................................  หุน้  ณ วนัที่ ................................................. 
(3) วาระที่เสนอ ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 
วตัถปุระสงค ์ (          )    เพื่อทราบ        (          )    เพื่อพิจารณา        (          )   เพื่ออนมุติั          
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
ความคิดเห็น ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 

  
   

      ลายมือช่ือ   ....................................................  ผูถื้อหุน้ 
                                                                                                     ( .................................................... ) 
                                                                                            วนัที่   .................................................... 
หมายเหต ุ: 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย หรอืบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
1.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งแนบส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตัวขา้ราชการ 

หรอืใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง หรอืใบต่างดา้ว ที่ยงัไม่ไดห้มดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 
ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความ
ถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ  านาจ 
ลงลายมือช่ือดงักลา่ว พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส  าเนาถูกตอ้ง 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบ ก” พรอ้มทัง้ 
ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัส่งใหบ้รษัิทฯ 

4/7 
 



แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
(แบบ ข) 

 
(1) ชื่อ – นามสกุลของผูเ้สนอ ................................................................................................................ 
       ที่อยู่ ........................................................................................................ ........ 
        ............................................................................................................ .... 
       หมายเลขโทรศพัท ์ ....................................................  หมายเลขโทรสาร ............................... 
       อีเมล ………………………………………………………………………………... 
(2) จ านวนหุน้ที่ถือครอง ................................................  หุน้  ณ วนัที่ ........................................... 

 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ........................................................................ ...... 
เขา้รบัการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบรษัิท หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่วใหค้วามยินยอม และรบัรอง
ว่าขอ้ความที่แจง้ไวใ้น “แบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรการ” (“แบบ ค”) และ
เอกสารหลกัฐานประกอบที่ย่ืนมาพรอ้มนี ้ถกูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูถื้อหุน้ 
         (...................................................) 
 วนัที่  .................................................... 

หมายเหต ุ: 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 แบบขอ้มลูของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (“แบบ ค”) ซึ่งบคุคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อไดก้รอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ พรอ้มลงลายมือช่ือ 

1.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หรอื บรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว ที่ยังไม่หมดอายุของผูถื้อหุน้ พรอ้มลงลายมือ
ชื่อรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 
ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความ
ถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ  านาจ 
ลงลายมือช่ือดงักลา่ว พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส  าเนาถูกตอ้ง   

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูถื้อหุ้น 
ทกุรายตอ้งกรอก “แบบ ข” พรอ้มลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ 
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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 าตวัขา้ราชการ/ ส  าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)  
 

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

5. ที่อยู่ ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 โทรศพัท ์ ......................................................    อีเมล  .............................................. 

6. สถานที่ท  างานปัจจบุนั ................................................................................................................................. 
 โทรศพัท ์ ......................................................    อีเมล  ............................................... 

7. วฒุิการศกึษา (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศกึษาพรอ้มรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง) 
ปี  สถาบนัการศกึษา  สาขาวิชา 

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

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

...................................  .....................................................  ........................................................... 
       หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 
       ชื่อหลกัสตูร ...........................................................  ผูจ้ดัหลกัสตูร  ............................................................ 
       ชื่อหลกัสตูร ...........................................................  ผูจ้ดัหลกัสตูร  ............................................................ 
8. ประวติัการท างาน (โปรดแนบประวติัการท างาน (Curriculum Vitae) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง) 

ปี  บรษัิท  ต าแหน่ง 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
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9. การถือหุน้ในบรษัิท หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน)  ณ วนัที่  ......................................... (วนัที่ไดร้บัการเสนอชื่อ)  
หุน้สามญั   ...........................................   หุน้ 
ชื่อคู่สมรส   .........................................................  จ านวนหุน้ที่ถือ .................................................... หุน้ 
ชื่อบตุร (1)  .........................................................  อาย ุ............. ปี    จ  านวน ...............................  หุน้  
ชื่อบตุร (2)  .........................................................  อาย ุ............. ปี    จ  านวน ...............................  หุน้  

10. ประวติัการฟ้องรอ้งหรอืถกูฟ้องรอ้งด าเนินคดี 
......................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. การมีสว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรง และ/หรอื ทางออ้ม ในฐานะที่เป็นคู่สญัญากบับรษัิทฯ บรษัิทย่อย และบรษัิทรว่ม (ในกรณี
ที่มีส่วนไดเ้สียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนไดเ้สียพรอ้มระบุมูลค่าของ
รายการ)  
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

12. การถือหุน้ หรอืรว่มเป็นกรรมการในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่มีการถือหุน้ โปรดระบชุื่อบรษัิท 
จ านวนหุน้ที่ถือ คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีง หรอืในกรณีที่เป็นกรรมการ โปรดระบชุื่อบรษัิท) 
.............................................................................................................................................................. ...........
.........................................................................................................................................................................  

13. การถือหุน้ หรือการเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ  
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบุชื่อหา้งหุน้ส่วน/ ชื่อบ ริษัท  
จ  านวนหุน้ที่ถือคิดเป็นรอ้ยละของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีง และประเภทธุรกิจที่ด  าเนินการ) 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. รบัทราบและใหค้วามยินยอมในการถกูเสนอชื่อ 
เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และขอรบัรองว่าขอ้มูลของข้าพเจา้ข้างตน้นี ้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเอกสาร
หลกัฐานที่ย่ืนมาพรอ้มนีเ้ป็นความจริงทุกประการ พรอ้มกันนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูม้ีคุณสมบัติ และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั กฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประกาศของหน่วยงานราชการที่ก  ากบัดแูลบรษัิท รวมทัง้หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง   
 
 
 

ลงช่ือ         ....................................................  บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
                               ( .................................................. ) 
                                                       วนัที่            .................................................... 
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