
 

     หลักเกณฑ์การให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
และ 

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 

 

 บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะสร้างความมัน่ใจในสิทธิที่เท่าเทียมกนัต่อผู้ ถือหุ้น  
ทกุราย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเสนอเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการ
ประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2566 โดยระเบียบที่ก าหนดขึน้นี ้เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และตามบญัญตัิของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ทีสดัสว่นการถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่ทีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั และเป็นการถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่องนบัจากวนัท่ีถือหุ้นถงึ
วนัที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นสาระการประชุม หรือวนัที่เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน 
 

2. หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 

2.1 เป็นเร่ืองที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยยกเว้นเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
(1) เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ

อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 
(2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
(3) เร่ืองที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วย

คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(4) เร่ืองที่ไมต่รงตามความจริง หรือคลมุเครือ 
(5) เร่ืองที่เป็นอ านาจบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหารอยา่งมี

นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
(6) เร่ืองที่ขดักบักหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากบั

ดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
(7) เร่ืองซึ่งตามปกติกฏหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้

ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 
(8) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว    
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2.2   ขัน้ตอนการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ  

(1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1.  น าสง่ “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566” (“แบบ ก”) ที่มีข้อมลูครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด และลงลายมือช่ือ 
และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนึง่ราย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดของตนใน 
“แบบ ก” พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2) หลกัฐานท่ีจะต้องจดัสง่ให้บริษัทฯ พร้อม “แบบ ก” มีดงันี ้ 
(ก) หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด

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

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบตา่งด้าว ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองความถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มี

อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว ข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือดังกล่าว พร้อมทัง้ 
ลงนามรับรองความถกูต้อง 

(3) สามารถน าส่ง “แบบ ก” พร้อมเอกสารหลกัฐานที่บริษัทฯ ก าหนดได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะต้องจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายัง 
บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ตามที่อยูด่งันี ้ 

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

   เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10130 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความถกูต้องและครบถ้วนของ “แบบ ก” และหลกัฐานประกอบดงักลา่วข้างต้น 
ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจเุป็นวาระการประชมุ บริษัทฯ จะแจ้ง
ในหนงัสือเชิญประชมุวา่เป็นวาระที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบและชีแ้จงเหตผุลในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

 

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

3.1 ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.  น าส่ง “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ” (“แบบ ข”) ที่มีข้อมูลครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด และลงลายมือช่ือ และหากเป็นการ
เสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ข” พร้อมทัง้
ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 
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3.2 ด าเนินการให้บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือน าสง่ “แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ที่มีข้อมลูครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง หลกัฐานการศึกษา และประวตัิการท างาน (Curriculum Vitae) ของบคุคล
ที่ได้รับการเสนอช่ือ  

3.3 น าสง่เอกสารครบถ้วน ตามที่ระบใุนข้อ 2.2 (2) ข้างต้น  
3.4 สามารถน าส่ง “แบบ ข” และ “แบบ ค” พร้อมเอกสารหลกัฐานที่บริษัทฯ ก าหนดได้โดยทางจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกซ์ (e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะต้องจดัสง่ต้นฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียน
มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ตามที่อยูด่งันี ้ 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10130 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอช่ือบุคคลดงักล่าวต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนงัสือเชิญประชมุวา่เป็นผู้ ได้รับการ
เสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น  

3.5 บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือจะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามดงันี ้
3.5.1 ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดโดยกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฏหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของหนว่ยงานก ากบัดแูล นโยบายบรรษัทภิบาลและการ
พฒันาเพื่อความยัง่ยืนของบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.5.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัท 
3.5.3 ไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แหง่ (หากนบัรวมบริษัท)  
3.5.4 ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่

ผา่นมา  
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แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 
(“แบบ ก”) 

 

(1) ช่ือ – นามสกลุ ของผู้ เสนอ ................................................................................................................. 
       ที่อยู ่ ................................................................................................................. 
        ................................................................................................................. 
       หมายเลขโทรศพัท์  ....................................................... หมายเลขโทรสาร  .............................. 
       อีเมล ................................................................................................................. 
(2) จ านวนหุ้นท่ีถือครอง ............................................  หุ้น  ณ วนัท่ี ................................................. 
(3) วาระที่เสนอ ................................................................................................................. 

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

  
   

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

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานตอ่ไปนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์  

แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ 

หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยงัไม่ได้หมดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้อง 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองความ
ถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบ ก” พร้อมทัง้ 
ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ให้บริษัทฯ 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
(“แบบ ข”) 

 
(1) ช่ือ – นามสกลุ ของผู้ เสนอ ................................................................................................................ 
       ที่อยู ่ ................................................................................................................ 
        ................................................................................................................ 
       หมายเลขโทรศพัท์  ....................................................  หมายเลขโทรสาร ............................... 
       อีเมล ………………………………………………………………………………... 
(2) จ านวนหุ้นท่ีถือครอง ................................................  หุ้น  ณ วนัท่ี ........................................... 

 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ (นาย / นาง / นางสาว) .............................................................................. 
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดังกลา่วให้ความยินยอม และรับรอง
วา่ข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรการ (“แบบ ค”) และ
เอกสารหลกัฐานประกอบท่ียื่นมาพร้อมนี ้ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผู้ ถือหุ้น 
         (...................................................) 
 วนัท่ี  .................................................... 

หมายเหต ุ: 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1.1 แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (“แบบ ค”) ซึ่งบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือได้กรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว พร้อมลงลายมือช่ือ 

1.2 หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์  
แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

1.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้น พร้อมลงนาม
รับรองความถกูต้อง 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลอายุไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองความ
ถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง   

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้ ถือหุ้น 
ทกุรายต้องกรอก “แบบ ข” พร้อมลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ให้บริษัทฯ 
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แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

(“แบบ ค”) 
 

  
รูปถ่าย 

 
 

 

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

4. สถานภาพ (    )  โสด               (    )  สมรส               (    )  หยา่ร้าง                
 (1) คูส่มรส   ช่ือ – ช่ือสกลุ     .................................................................................... 
 (2) มีบตุร .................. คน    คือ ...............................................................................  
                                            ............................................................................... 

5. ที่อยู ่ ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ ......................................................................................       

6. สถานท่ีท างานปัจจบุนั ................................................................................................................................. 
 โทรศพัท์  ......................................................    อีเมล  ............................................... 

7. วฒุิการศกึษา (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศกึษา พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
ปี  สถาบนัการศกึษา  สาขาวชิา 

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

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

...................................  .....................................................  ........................................................... 
       หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาทีเ่ก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 
       ช่ือหลกัสตูร ...........................................................  ผู้จดัหลกัสตูร  ............................................................ 
       ช่ือหลกัสตูร ...........................................................  ผู้จดัหลกัสตูร  ............................................................ 
8. ประวตัิการท างาน (โปรดแนบประวตัิการท างาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

ปี  บริษัท  ต าแหนง่ 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
...................................  ......................................................  ........................................................... 
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9. การถือหุ้นในบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี  ......................................... (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
หุ้นสามญั   ...........................................   หุ้น 
ช่ือคูส่มรส   .........................................................  ถือหุ้น HTC จ านวน ............................................. หุ้น 
ช่ือบตุร (1)  .........................................................  อาย ุ  ......... ปี  ถือหุ้น HTC จ านวน  ................  หุ้น  
ช่ือบตุร (2)  .........................................................  อาย ุ  ......... ปี  ถือหุ้น HTC จ านวน  ................  หุ้น 

10. ประวตัิการฟอ้งร้องหรือถกูฟอ้งร้องด าเนินคดี 
......................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. การมีสว่นได้เสยีทัง้ทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในฐานะท่ีเป็นคูส่ญัญากบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม (ในกรณี
ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของ
รายการ)  
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

12. การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรดระบช่ืุอบริษัท 
จ านวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง หรือในกรณีที่เป็นกรรมการ โปรดระบช่ืุอบริษัท) 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  

13. การถือหุ้น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพ  
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบช่ืุอห้างหุ้นสว่น/ ช่ือบริษัท  
จ านวนหุ้นท่ีถือคิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง และประเภทธุรกิจที่ด าเนินการ) 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. รับทราบและให้ความยินยอมในการถกูเสนอช่ือ 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนีถู้กต้อง ครบถ้วน และเอกสาร
หลกัฐานที่ยื่นมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบตัิ และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดโดยกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั กฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศของหนว่ยราชการท่ีก ากบัดแูล นโยบายบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนของบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑ์
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
 
 
 

ลงช่ือ         ....................................................  บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                               ( .................................................. ) 
                                                       วนัท่ี            .................................................... 
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