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หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำร 
ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2566 บริษัท เฮลท์ลีด จ ำกัด (มหำชน) 

 
1.  วัตถุประสงค ์
     บริษัท เฮลท์ลีด จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท
ในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัท ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
ก ำหนด 
 
2.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 2.1  เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีกำรเสนอวำระกำรประชุม และ /หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ 

 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดในข้อ 2.1 ข้ำงต้นต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และยังคงถือ
หุ้นจ ำนวนดังกล่ำวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีนั้น 

 
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในกำรเสนอ 
 3.1 บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ประกำศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องก ำหนด และข้อบังคับของบริษัท 

  (2) มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรบริษัท 

 3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
  (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท” โดย
สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้จำก website ของบริษัทที่ http://www.healthleadgroup.com 
พร้อมเอกสำรประกอบอย่ำงถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

   กรณีเสนอวำระโดยผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกัน ใหผู้ถือหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนเองและลงรำย
มือช่ือไว้เป็นหลักฐำน และรวมส่งเอกสำรเป็นชุดเดียวกัน 

  (2) บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกำร จะต้องกรอกข้อมูลอย่ำงครบถ้วนใน 
“หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้ำเป็นกรรมกำร” พร้อมลงนำมใน
เอกสำรดังกล่ำวเพื่อเป็นกำรยืนยันว่ำให้เสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท 
และรับรองว่ำข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประกำร พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสำรดังกล่ำวได้ 

http://www.healthleadgroup.com/
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  (3) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป 

  (4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว
โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อคนอื่นๆ เพื่อให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะ
พิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น 

  (5) บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บุคคลดังกล่ำวจะได้รับกำรบรรจุรำยชื่อเป็นบุคคลที่
ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเข้ำรับเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผูถ้ือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญ
ประชุมว่ำเป็นผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้น พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ส ำหรับบุคคลที่ไม่
ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทรำบภำยหลังกำร
ประชุมคณะกรรมกำรพร้อมทั้งช้ีแจงผ่ำน website ของบริษัทท่ี http://www.healthleadgroup.com 
และแจ้งให้ทรำบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่สุด 

 
4. ช่องทำงในกำรเสนอ 
 ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและเอกสำรที่เกี่ยวข้องทำงไปรษณีย์
ตำมที่อยู่ดังนี้ มำยังเลขำนุกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลำคม 2565 – 31 ธันวำคม 2565 โดยบริษัทจะถือตำมตรำประทับ
ไปรษณีย์บนหน้ำซองไม่เกินวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
  เลขำนุกำรบริษัท 
  ที่อยู่บริษัท 275 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
หรืออำจแจ้งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรมำที่ email : companysecretary@healthleadgroup.com ก่อนสง่ต้นฉบับของ
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรพร้อมเอกสำรที่เกีย่วข้อง 
 
5.  เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ  
  5.1 เอกสำรยืนยันตัวตน 

แสดงหลักฐำนดังต่อไปนี้พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผูม้ีอ ำนำจ ลงลำยมือ
ช่ือของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณ)ี 
(1) หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

(2) หลักฐำนกำรแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
 บุคคลธรรมดำ :  ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทำง หรือใบต่ำงด้ำว (กรณีเปน็ชำวต่ำงชำติ) ท่ียังไม่หมดอำยุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี
กำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว 

 นิติบุคคล : ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคล
ผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตร
ประจ ำตัวรำชกำร หรือใบขับขี่ หรอืหนังสือเดินทำง หรือใบต่ำงด้ำว (กรณีเป็น

http://www.healthleadgroup.com/
mailto:companysecretary@healthleadgroup.com%20ก่อน
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ชำวต่ำงชำติ) ท่ียังไม่หมดอำยุของผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล และรับรองโดยโน
ตำรีพับลคิในกรณีทีเ่ป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

  5.2 หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ด้รบักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท ประวัตสิ่วนตัว วุฒิกำรศึกษำ ประวตัิกำร
ท ำงำน และเอกสำรอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำคณุสมบัต ิ
  



แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
บริษัท เฮลท์ลีด จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท…์…………………………………. โทรสาร………………………………………… E-mail………………………………………………………………….. 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เฮลท์ลดี จ ากัด (มหาชน) จ านวน ……………………………………………………………………...………………………….หุ้น 

 
 มีความประสงค์ขอเสนอช่ือ 1.) (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………… 

  2.) (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………… 

  3.) (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………… 
 
 เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เฮลท์ลีด จ ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด พร้อมกันนี้ บุคคลที่ถูกเสนอช่ือดังกล่าวได้ให้ความยินยอมไว้แล้วใน
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วยแล้ว 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่นๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจ าเป็น และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
  ลงช่ือ…………..……………….……………………………..ผู้ถือหุ้น 

                                                                        (                                                 ) 

           วันท่ี………………………………………………. 

 

 

 



 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเขา้เป็นกรรมการ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ……………………………………….……………. นามสกลุ………………………………………………………… 

 สัญชาติ …………..……………………... เลขประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง ………….……………………….………………... 

 วัน / เดือน / ปีเกิด ………………..……… / ……....…………………… / …………………………. อาย ุ……………..…………………… ปี 

2. ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อไป 

 บ้ายเลขท่ี …………………………………….... หมู่ที ่…………………… ถนน ………………………………………………………………………. 

 ต าบล/แขวง ………………………………………………………………… อ าเภอ/เขต ………………….………………………………………….. 

 จังหวัด …………………………………………..………………….. หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………… 

 Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งปัจจุบัน 
 
 3.1 ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา 

    

    

    

    

 
 3.2 ประสบการณ์ท างาน 

ต าแหน่ง สถานที่ท างาน ปีที่ท างาน 

   

   

   

   



 3.3 ข้อมูลการฝึกอบรม 

ชื่อหลักสูตร สถาบันทีจ่ัดอบรม ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม 

   

   

   

   
 
4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท 

บุคคล จ านวนหุ้น 

1. ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ  

2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการ้สนอช่ือ  

3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

1) ..................................................................................... 

2) ..................................................................................... 

 

4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่
บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น 

 

5. อื่นๆ  
 
5. ความสัมพันธก์ับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ถ้าม)ี 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ …………….…………………………………………..……………………. เป็นบุคคลที่ไดร้บั 

 การเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท……………………………………………………………………… 

 ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอช่ือในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน    

 และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นจริงทุกประการ ท้ังนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล 

 หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ 

. 

  
 
  ลงช่ือ……………………….…………………………….. บุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือ 

                                                                       (                                               ) 

         วันท่ี………………………………………………. 

 

หมายเหตุ: เอกสารแนบหนังสือยนิยอมให้เสนอช่ือและรับรองคณุสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ 
 หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ 
 เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน Whitelist 
 ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ท างาน และประวัติการฝึกอบรม 
 หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จาก TSD 
 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
ในกรณีที่เป็นส ำเนำเอกสำรใหม้ีกำรรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย 
  

 

 

 

 

 


