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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลทีเ่ห็นว่าเหมาะสม 
เพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิผูถื้อหุ้นและเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึง

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้
ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด ดงัน้ี 

หลกัเกณฑ์ 
1. หลกัเกณฑ์การเสนอ 

1.1  เป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั พร้อมหลกัฐานการถือหุน้ กรณีผูถื้อหุน้หลายรายตอ้งลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน และหลกัฐานของทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั   

1.2 เป็นผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีเสนอช่ือบุคคล และเป็นผูถื้อหุน้ต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
1.3 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.1 และ 1.2 สามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือเขา้

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยกรอกลงแบบฟอร์ม “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั” พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ถึงเลขานุการ
บริษทั ภายในวนัท่ีก าหนด 

2. หลกัเกณฑ์การพจิารณาบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
2.1 ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั 
 พ.ศ. 2535 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทย และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
2.2 เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั 
2.3 เป็นผูมี้ภาวะผูน้ า และมีวิสยัทศัน์ 
2.4 เป็นผูท่ี้มีความเป็นอิสระ 
2.5 เป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขันกบั
 กิจการ ไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น 

3. เอกสารหลกัฐาน 
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท 
 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) 
3.2 หลกัฐานการแสดงตน 



  

 

 

 

 

2/3/2 
 

เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19   Tel :       (662) 936-1661-2 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand       Fax :      (662) 936-1669 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

บุคคลธรรมดา ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกิน 1 
เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.3 แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

น าส่ง “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษทั” ท่ีลงนามครบถว้นพร้อมเอกสาร
หลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ตามขอ้ 3. ซ่ึงสามารถใชก้ารแจง้อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทาง โทรสาร 
02-936-1669 หรือ ir@hydrotek.co.th ก่อนน าส่งไปยงัเลขานุการบริษทั ตามท่ีอยูด่า้นล่าง ภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด  

เลขานุการบริษทั  
บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 
แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 

 
4.  การด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัภายหลงัรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น 

4.1 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง  ครบถว้นของ “แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั” พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบุในขอ้ 3. และ
ตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 - 2 ท่ีบริษทัก าหนด  

4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบติั ความเหมาะสมของผูท่ี้ไดรั้บการ
เสนอช่ือ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

4.3 คณะกรรมการบริษทัท าการพิจารณา  
o หากผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายช่ือในวาระ

พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและแสดงความ
เห็นชอบในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พร้อมระบุเป็นบุคคลท่ีน าเสนอโดยผูถื้อหุน้
ในหนงัสือเชิญประชุม 

o หากผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไม่บรรจุช่ือในวาระ 
โดยคณะกรรมการจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ พร้อมทั้ งช้ีแจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั 
www.hydrotek.co.th และช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแจง้ท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม 

mailto:ir@hydrotek.co.th
http://www.hydrotek.co.th/
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564    

 
 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………….. เป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทั  ไฮโดรเทค็  จ ากดั  (มหาชน)  จ านวน ……………………………… หุน้ ท่ีอยู ่เลขท่ี …………………………. 
ถนน …………………………...... ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต............................................. 
จงัหวดั …………………….………. โทรศพัท ์……………………………… โทรสาร ……………………………… 
E-mail (ถา้มี) …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ  นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................... 
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  ไฮโดรเทค็  จ ากดั  (มหาชน)  โดยบุคคลดงักล่าวให้ความยินยอม
แลว้ ตามหลกัฐานหนังสือยินยอมท่ีส่งมาพร้อมน้ี  ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้  หลกัฐานการถือหุ้น  และ
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้และ
เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ลงลายมือช่ือ ……………………………………….. ผูถื้อหุน้ 
    ( …………………………………….… ) 

  วนัท่ี ………………………………………. 
 
หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 
1. หลกัฐานการถือหุ้น  ไดแ้ก่  ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกตอ้ง  หรือหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอ่ืนจาก

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  หรือบริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล  ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามในแบบฟอร์มน้ี  และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  และ

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ  ช่ือ  ช่ือสกุล  จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  พร้อมทั้งรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  ไดแ้ก่  ประวติัส่วนตวั  ประวติัการศึกษา  ประสบการณ์การ

ท างาน  ความสามารถ / ความเช่ียวชาญ  รายช่ือบริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ  จ านวนหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทั  ท่ีอยูท่ี่
ติดต่อได ้ และขอ้มูลอ่ืนๆ  ท่ีเห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา  รวมทั้งหนงัสือยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
กรรมการบริษทั  หากไดรั้บการเลือกตั้ง 

 


