หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และเสนอชื่ อบุคคลเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 1

วัตถุประสงค์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) คํานึงถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการ
ส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี บริ ษทั ฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องที่ผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ือหุ น้ เสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นล่วงหน้า ซึ่ งจะช่วย
กลัน่ กรองวาระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ อย่างแท้จริ ง และช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมทั้งช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ข้ อ 2

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้ มีสัดส่ วนการถือหุ น้
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุน้ ที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
2.2
ต้องถือหุน้ บริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนที่กาํ หนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุในวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อกรรมการ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
ข้ อ 3

การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
โดยกรอกแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (เอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสื อฉบับนี้)
และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ น้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ได้ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษทั
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุ มต่ อ
คณะกรรมการให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ น้ ทุกราย ในการนี้ให้
กรอกชื่อซึ่ งผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมอบหมายร่ วมกันให้เป็ นผูร้ ับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รับ
มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
3.2
เพื่อให้การดําเนิ นการประชุ มเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่บรรจุเรื่ อง
ดังต่อไปนี้เป็ นวาระการประชุม
(1)

เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กาํ กับดูแลบริ ษทั ฯ หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อไม่เป็ นไปตาม ข้อบังคับ มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นการเสนอแก้ไขข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ หรื อทบทวนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

(2)

เรื่ องซึ่ งกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการ
กําหนดเป็ นวาระการประชุมแล้ว

(3)

เรื่ องที่มิใช่อาํ นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ ตามกฎหมาย

(4)

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนือขอบวัตถุประสงค์หรื ออํานาจหน้าที่ที่บริ ษทั ฯ จะดําเนินการได้

(5)

เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ ง
ในเรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ

(6)

เรื่ องที่ให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง มี
ข้อเสนอที่คลุมเครื อและไม่สามารถติดต่อผูเ้ สนอให้แก้ไขได้ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด

(7)

เรื่ องที่เป็ นงานประจํา (Routine) หรื อเป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม

(8)

เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

3.3
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
กับเรื่ องที่เสนอเพิ่มแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งระบุว่าเป็ นวาระที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ส่ วนเรื่ อง
ที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
ข้ อ 4

การเสนอชื่ อกรรมการ

4.1
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์น้ ี สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (เอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสื อฉบับนี้) และขอให้

ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ และ
หลักฐานการถือหุ น้ ตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 และ 2.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษทั
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
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ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง แสดงหลักฐานการถือหุน้ ทุกราย ซึ่ งรวมกันไม่นอ้ ยกว่าข้อ 2.1 ในการ
นี้ให้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมอบหมายร่ วมกันให้เป็ นผูร้ ับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และ และให้ถือว่า การที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับ
ผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
4.2

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1)

เป็ นผู ม้ ี คุ ณ สมบัติ ถู ก ต้อ งและไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า มตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์หรื อกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง
เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการ

(2)

เป็ นบุคคลที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมและประวัติการทํางานที่ดี

(3)

มีความรู ้หรื อประสบการณ์ในด้านการบริ หารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ หรื อด้าน
การเงิน บัญชี หรื อด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร

(4)

สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี มีเหตุจาํ เป็ นหรื อ
สุดวิสยั

(5)

คุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
ภายหลัง

4.3
บริ ษทั ฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
และมีขอ้ มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูก้ ลัน่ กรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริ ษทั ฯ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
4.4
หลัง จากคณะกรรมการมี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการของบริ ษัท ฯ
คณะกรรมการจะดําเนินการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ต่อไป สําหรับ
บุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ

4.5

คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

การเสนอชื่อไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้

(2)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติขา้ งต้น

(3)

เอกสารที่ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง ไม่ครบถ้วนหรื อล่าช้า

(4)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

(5)

บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริ ษทั ขึ้นไป ซึ่ งอาจทําให้ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

(6)

กรณี อื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เอกสารแนบท้าย 1
แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
(1) ข้าพเจ้า
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จํานวน
ที่อยูเ่ ลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทาํ งาน
E-mail (ถ้ามี)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
หุน้

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
เรื่ อง
เพือ่ พิจารณา

โดยมี ข ้ อ เสนอ

และมีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิม่ เติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน

แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
มอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2

เป็ นผู ้ ไ ด้ รั บ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 นี้
หลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม มีความถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้า
ได้ลงชื่อไว้เป็ นสําคัญ ดังนี้

(
วันที่

ผูถ้ ือหุน้
)

หมายเหตุ
1. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
1) กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2) กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
สําเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่ างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงชื่ อในแบบเสนอวาระการ
ประชุมนี้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3) อื่นๆ (ถ้ามี)
2. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
1) หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อ สําเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2) อื่นๆ (ถ้ามี)
3. แบบเสนอวาระการประชุมจะต้องส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และลงชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทั้งให้กรอกชื่อซึ่ งผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมอบหมายร่ วมกันให้เป็ นผูร้ ับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า
การที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2
5. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทําแบบเสนอวาระการ
ประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ และลงลายมือชื่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายในแต่ละแบบ
6. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต้อง
7. บริ ษทั ฯ จะตัดสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

เอกสารแนบท้าย 2
แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(1) ข้าพเจ้า
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จํานวน
ที่อยูเ่ ลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทาํ งาน
E-mail (ถ้ามี)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
หุน้

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ขอ้
4.2 และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน
แผ่น
(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
มอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2

เป็ นผู ้ ไ ด้ รั บ

ข้าพเจ้าขอรั บรองว่า ข้อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการนี้ หลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุ ้น
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็ น
สําคัญ
(

ผูถ้ ือหุน้
)

วันที่
(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บการเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทั้งยอมรับ
การปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็ นสําคัญ

(
วันที่

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
)

หมายเหตุ
1. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
1) กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2) กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
สําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการนี้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3) อื่นๆ (ถ้ามี)
2. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
1) หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อ สําเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2) อื่นๆ (ถ้ามี)
3. แบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ จะต้องส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทั้งให้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมอบหมายร่ วมกันให้เป็ นผูร้ ับการติดต่อแทน
1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวม
เป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2
5. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 ชื่อ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทําแบบเสนอบุคคล
เพือ่ เป็ นกรรมการ 1 แบบ ต่อ 1 ชื่อ และลงลายมือชื่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายในแต่ละแบบ
6. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต้อง
7. บริ ษทั ฯ จะตัดสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

