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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลทีเ่ ห็นว่ าเหมาะสม
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้นและเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั จึ ง
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด ดังนี้
หลักเกณฑ์
1. หลักเกณฑ์ การเสนอ
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดี ยวหรื อหลายราย โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั พร้อมหลักฐานการถือหุน้ กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายต้องลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐาน และหลักฐานของทุกรายรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
1.2 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่เสนอชื่อบุคคล และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่อเนื่องมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.3 ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถเสนอชื่ อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยกรอกลงแบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ” พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ถึงเลขานุ การ
บริ ษทั ภายในวันที่กาหนด
2. หลักเกณฑ์ การพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
2.1 ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2.2 เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั
2.3 เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า และมีวิสยั ทัศน์
2.4 เป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นอิสระ
2.5 เป็ นผูท้ ี่ ไม่ประกอบกิ จการหรื อเข้าร่ วมในกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับ
กิจการ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น
3. เอกสารหลักฐาน
3.1 หลัก ฐานการถื อ หุ ้น ได้แ ก่ หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จากบริ ษ ัท
ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เป็ นต้น
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั (ถ้ามี)
3.2 หลักฐานการแสดงตน
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3.3

บุคคลธรรมดา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
สาเนาหนัง สื อ รับ รองนิ ติ บุค คลซึ่ ง ออกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ อายุไ ม่เ กิ น 1
เดื อ น และสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่ า งประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามที่ ไ ด้ลงชื่ อในแบบขอเสนอนี้
พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้อ ง
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั

นาส่ ง “แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อเข้า รั บ การเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ทั ” ที่ ลงนามครบถ้วนพร้ อมเอกสาร
หลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ตามข้อ 3. ซึ่ งสามารถใช้การแจ้งอย่างไม่เป็ นทางการ ผ่านช่องทาง โทรสาร
02-936-1669 หรื อ ir@hydrotek.co.th ก่อนนาส่ งไปยังเลขานุการบริ ษทั ตามที่อยูด่ า้ นล่าง ภายในวันและเวลาที่กาหนด
เลขานุการบริษทั
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
4. การดาเนินการของคณะกรรมการบริษทั ภายหลังรับเรื่ องจากผู้ถือหุ้น
4.1 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของ “แบบเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ” พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ ระบุในข้อ 3. และ
ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1 - 2 ที่บริ ษทั กาหนด
4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสมของผูท้ ี่ได้รับการ
เสนอชื่อ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
4.3 คณะกรรมการบริ ษทั ทาการพิจารณา
o หากผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุรายชื่ อในวาระ
พิ จารณาเลื อ กตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต ้องออกจากต าแหน่ งตามวาระและแสดงความ
เห็นชอบในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี พร้อมระบุเป็ นบุคคลที่นาเสนอโดยผูถ้ ือหุ น้
ในหนังสื อเชิญประชุม
o หากผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่บรรจุชื่อในวาระ
โดยคณะกรรมการจะแจ้ง ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ทราบ พร้ อ มทั้ง ชี้ แจงเหตุ ผ ลผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั
www.hydrotek.co.th และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ อีกครั้งในวันประชุม
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แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………….. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) จานวน ……………………………… หุน้ ที่อยู่ เลขที่ ………………………….
ถนน …………………………...... ตาบล/แขวง ……………………………. อาเภอ/เขต.............................................
จังหวัด …………………….………. โทรศัพท์ ……………………………… โทรสาร ………………………………
E-mail (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม
แล้ว ตามหลักฐานหนังสื อยินยอมที่ ส่งมาพร้ อมนี้ ข้าพเจ้าขอรั บรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถื อหุ ้น และ
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และ
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ ……………………………………….. ผูถ้ ือหุน้
( …………………………………….… )
วันที่ ……………………………………….
หมายเหตุ :
ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ ้นที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อหนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดิ นทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การ
ทางาน ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริ ษทั ที่บุคคลดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการ จานวนหุน้ ที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั ที่อยูท่ ี่
ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา รวมทั้งหนังสื อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการบริ ษทั หากได้รับการเลือกตั้ง
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