หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ส ทิ ธิผ้ ถู อื หุ้น เสนอเรื่ อ งเพื่อ บรรจุเ ป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อ บุค คลเข้ ารั บ การเลือ กตัง้
เป็ นกรรมการ ในการประชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2559 ของ
บริษัท ดับ บลิวเอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 1

วัต ถุป ระสงค์

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็ นการส่งเสริม
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายของบริษัท ดังนั ้น ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริ ษัทฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั ้งเป็ นกรรมการล่วงหน้ า ซึง่ จะช่วยกลัน่ กรองวาระที่จะเป็ นประโยชน์
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ต่อบริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง และช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ฯ และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย รวมทังช่
้ วยให้
บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดีได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ข้ อ 2

คุณสมบัต ขิ องผู้ถ อื หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้ มีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.05 ของหุ้นที่ชําระแล้ วทั ้งหมด
2.2
ต้ องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กําหนดตาม 2.1 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระ
การประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้ อ 3

การเสนอเรื่ อ งเพื่อ บรรจุวาระการประชุม

3.1
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ข้ างต้ น สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดย
กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (เอกสารแนบท้ าย 1 ของหนังสือฉบับนี ้)
พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 และ 2.2 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท
หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้ อมทั ้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ซึง่ รวมกันไม่น้อยกว่าข้ อ 2.1 ในการนี ้ให้ กรอกชื่อ

1

ซึง่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายร่วมกันให้ เป็ นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมาย
เป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
3.2
เพื่อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ น
วาระการประชุม
(1)

เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ราชการ หรือหน่วยงาน
ที่กํากับดูแลบริ ษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรือไม่เป็ นไปตาม ข้ อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น หรื อ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ นการเสนอแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ หรือทบทวนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

เรื่องซึง่ กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ ดําเนินการ
กําหนดเป็ นวาระการประชุมแล้ ว

(3)

เรื่องที่มิใช่อํานาจหน้ าที่ของที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นตามกฎหมาย

(4)

เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบวัตถุประสงค์หรื ออํานาจหน้ าที่ ที่บริ ษัทฯ จะดําเนินการได้

(5)

เรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติ
สนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมด โดยที่ ข้ อเท็จจริ งใน
เรื่องนั ้นยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ

(6)

เรื่องที่ให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริง มี
ข้ อเสนอที่คลุมเครื อและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้ แก้ ไขได้ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่
กําหนด

(7)

เรื่องที่เป็ นงานประจํา (Routine) หรื อเป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของบริษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่
ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(8)

เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ

3.3
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นผู้พจิ ารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับเรื่อง
ที่เสนอเพิม่ แล้ ว ก็จะบรรจุเข้ าเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังระบุ
้ ว่าเป็ นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4

การเสนอชื่อ กรรมการ

4.1
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (เอกสารแนบท้ าย 2 ของหนังสือฉบับนี ้) และขอให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับ
การเสนอชื่อลงนามยินยอมใน เอกสารแนบท้ าย 2 พร้ อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 และ 2.2 ได้ แก่

2

หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หลักฐานการ
ให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติ
การทํางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิม่ เติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ ามี) และส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้ อมทั ้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ซึง่ รวมกันไม่น้อยกว่าข้ อ 2.1 ใน
การนี ้ให้ กรอกชื่อซึง่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายร่วมกันให้ เป็ นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และ และให้ ถือว่า การที่บริษัทฯ
ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
4.2

ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
(1)

เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการ

(2)

เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและประวัติการทํางานที่ดี

(3)

มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้ านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้ านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรื อด้ าน
การเงิน บัญชี หรื อด้ านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร

(4)

สามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทกุ ครัง้ ยกเว้ นกรณีมีเหตุจําเป็ นหรือ
สุดวิสยั

(5)

คุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในภายหลัง

4.3
บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ พร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง ที่ครบถ้ วน ถูกต้ องและมี
ข้ อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้กลัน่ กรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริ ษัทฯ เพือ่ เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
4.4
หลังจากมีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ บคุ คลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจะ
ดําเนินการเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลดังกล่าว ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต่อไป สําหรับบุคคลที่ไม่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางเวปไซต์ของบริ ษัทฯ
4.5

คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั ้งบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในกรณีดงั ต่อไปนี ้
3

(1)

การเสนอชื่อไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้

(2)

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติข้างต้ น

(3)

เอกสารที่ประกอบการพิจารณาแต่งตั ้งไม่ครบถ้ วนหรือล่าช้ า

(4)

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อปฏิเสธการให้ ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

(5)
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริ ษัทขึ ้นไป ซึง่ อาจทําให้ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(6)

กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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เอกสารแนบท้ าย 1
แบบเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็ นวาระการประชุม ใหญ่ ส ามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี
(1) ข้ าพเจ้ า ............................................................................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ......................
ถนน .................................................................... ตําบล/แขวง ...............................................................................
อําเภอ/เขต ................................................................... จังหวัด ...............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน ..............................................
E-mail (ถ้ ามี) .....................................................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี .........................................
เรื่อง ........................................................................................................................................... โดยมีข้อเสนอเพื่อ
พิจารณา.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน ............. แผ่น
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. เป็ นผู้ได้ รับ
มอบหมายจากข้ าพเจ้ า ในการติดต่อกับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 3.1 วรรค 2
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี นี ้ หลักฐานการ
ถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิม่ เติม ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้
......................................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที่ .................................................
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอวาระการ
ประชุมฉบับนี ้ พร้ อมทั ้งรับรองสําเนา ถูกต้ อง
2. แบบเสนอวาระการประชุมจะต้ องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และลงชื่อ
ไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทั ้ง ให้ กรอกชื่อซึง่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายร่วมกันให้ เป็ นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ ถือ
ว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมาย เป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 3.1 วรรค 2
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบเสนอวาระการ
ประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ และ ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในแต่ละแบบ
5. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทัง้
รับรองสาเนาถูกต้ อง
6. บริ ษัทฯ จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน
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เอกสารแนบท้ าย 2
แบบเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ เป็ นกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ า ............................................................................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ......................
ถนน .................................................................... ตําบล/แขวง ...............................................................................
อําเภอ/เขต ................................................................... จังหวัด ...............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน ..............................................
E-mail (ถ้ ามี) .....................................................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .........................................................................
อายุ .......... ปี เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 และมี
หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่
การศึกษาและประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน .........
แผ่น
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. เป็ นผู้ได้ รับ
มอบหมายจากข้ าพเจ้ า ในการติดต่อกับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4.1 วรรค 2
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ นี ้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความ
ยินยอม และเอกสารประกอบทังหมด
้
ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ
........................................................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที่ .................................................
(4) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4.2 รวมทัง้
ยอมรับการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ
................................................................................ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(.....................................................)
วันที่ ...............................................
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการ
ฉบับนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
2. แบบเสนอชื่อกรรมการจะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย ต้ องกรอกแบบเสนอชื่อกรรมการ และ
ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทัง้ ให้ กรอกชื่อซึง่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายร่วมกันให้ เป็ นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และ
ให้ ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับ มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้ วรวบรวมเป็ นชุด
เดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบเสนอชื่อ
กรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในแต่ละแบบ
5. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทัง้
รับรองสําเนาถูกต้ อง
6. บริ ษัทฯ จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน
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