หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ข้ อ 1

วัตถุประสงค์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) คำนึ งถึงควำมสำคัญของผูถ้ ือหุ ้น และเพื่อเป็ นกำร
ส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมนโยบำยของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ก่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี บริ ษทั ฯ จึงเปิ ด
โอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องที่ ผูถ้ ือหุ ้นเห็ นว่ำเป็ นประโยชน์แก่ บริ ษทั ฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ ม และเปิ ด
โอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็ น ล่วงหน้ำ ซึ่ งจะช่วย
กลัน่ กรองวำระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ อย่ำงแท้จริ ง และช่วยให้บริ ษทั ฯ สำมำรถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
มำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ฯ และสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย รวมทั้งช่วยให้บริ ษทั ฯ สำมำรถปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม
ข้ อ 2

คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอวำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อกรรมกำร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยเดี ยว หรื อหลำยรำยรวมกันก็ได้ มีสัดส่ วนกำรถือหุ ้น
รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 0.05 ของหุน้ ที่ชำระแล้วทั้งหมด
2.2
ต้องถือหุ ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนที่ กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่ องนับจำกวันที่ ถือหุ ้นจนถึงวันที่ เสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุในวำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อกรรมกำร เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 12 เดือน
ข้ อ 3

การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุวาระการประชุม

3.1
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ข้ำงต้น สำมำรถเสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (เอกสำรแนบท้ำย 1 ของหนังสื อฉบับนี้ )
และลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐำน พร้ อมแนบหลักฐำนแสดงตนและหลักฐำนกำรถื อหุ ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 และ
เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม
2560 ได้ตำมที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
1121 หมู่ 3 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลเทพำรักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น หลำยรำยรวมกัน และมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตำมข้อ 2 เสนอวำระกำรประชุ ม ต่ อ
คณะกรรมกำรให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐำนแสดงตนและหลักฐำนกำรถือหุ ้นทุกรำย ในกำรนี้ ให้
กรอกชื่อซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยมอบหมำยร่ วมกันให้เป็ นผูร้ ับกำรติดต่อแทน 1 ชื่ อ และให้ถือว่ำกำรที่ บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รับ
มอบหมำยเป็ นกำรติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยที่ลงลำยมือชื่อ
3.2
เพื่ อให้ ก ำรด ำเนิ น กำรประชุ ม เป็ นไปอย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ บ รรจุ เรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้เป็ นวำระกำรประชุม
(1)

เรื่ อ งที่ ข ัดกับ กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบี ยบต่ ำงๆ ของหน่ วยงำน รำชกำร หรื อ
หน่ วยงำนที่ ก ำกับดู แลบริ ษ ัท ฯ หรื อหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง หรื อไม่เป็ นไปตำม ข้อบังคับ มติ ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดีของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกำรเสนอแก้ไขข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ หรื อทบทวนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

(2)

เรื่ องซึ่ งกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำร
กำหนดเป็ นวำระกำรประชุมแล้ว

(3)

เรื่ องที่มิใช่อำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ ตำมกฎหมำย

(4)

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนือขอบวัตถุประสงค์หรื ออำนำจหน้ำที่ที่บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรได้

(5)

เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ ง
ในเรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ

(6)

เรื่ องที่ให้ขอ้ มูลเอกสำรหลักฐำน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีขอ้ ควำมที่ไม่ตรงตำมควำมเป็ นจริ ง มี
ข้อเสนอที่คลุมเครื อและไม่สำมำรถติดต่อผูเ้ สนอให้แก้ไขได้ หรื อเสนอมำไม่ทนั ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

(7)

เรื่ องที่เป็ นงำนประจำ (Routine) หรื อเป็ นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่
ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสี ยหำยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม

(8)

เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ

3.3
ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจำรณำเรื่ องที่ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ เมื่อคณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบ
กับเรื่ องที่เสนอเพิ่มแล้ว ก็จะบรรจุเข้ำเป็ นวำระในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้งระบุวำ่ เป็ นวำระที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ส่ วนเรื่ อง
ที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทำงบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
ข้ อ 4

การเสนอชื่อกรรมการ

4.1
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ของหลักเกณฑ์น้ ี สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ (เอกสำรแนบท้ำย 2 ของหนังสื อฉบับนี้) และขอให้

ผูท้ ี่ได้รับกำรเสนอชื่อลงนำมยินยอมในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร พร้อมแนบหลักฐำนแสดงตนของผูถ้ ือหุ ้นและ
หลักฐำนกำรถือหุ ้นตำมหลักเกณฑ์ใน 2.1 และ 2.2 หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุ คคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อ เอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุ ณสมบัติ ได้แก่ กำรศึ กษำและประวัติ กำรทำงำนของบุ คคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อ และเอกสำร
ประกอบเพิ่มเติมที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) และส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม
2560 ตำมที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
1121 หมู่ 3 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลเทพำรักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรต่อ
คณะกรรมกำร ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรำยลงลำยมือชื่อพร้อมทั้ง แสดงหลักฐำนกำรถือหุน้ ทุกรำย ซึ่งรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำข้อ 2.1 ในกำร
นี้ให้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยมอบหมำยร่ วมกันให้เป็ นผูร้ ับกำรติดต่อแทน 1 ชื่อ และ และให้ถือว่ำ กำรที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับ
ผูไ้ ด้รับมอบหมำยเป็ นกำรติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยที่ลงลำยมือชื่อ
4.2

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
(1)

เป็ นผู ้มี คุ ณ สมบัติ ถู ก ต้อ งและไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ ำมตำมพระรำชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อกฎหมำยอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง
เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของกรรมกำร

(2)

เป็ นบุคคลที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมและประวัติกำรทำงำนที่ดี

(3)

มีควำมรู ้หรื อประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริ หำรธุรกิจ โดยเฉพำะด้ำนธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ หรื อด้ำน
กำรเงิน บัญชี หรื อด้ำนอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรเห็นควร

(4)

สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี มีเหตุจำเป็ นหรื อ
สุดวิสยั

(5)

คุ ณ สมบัติอื่นที่ อำจกำหนดเพิ่ มเติ ม เพื่ อให้สอดคล้องกับ กฎหมำยและควำมเหมำะสมอื่ น ๆ ใน
ภำยหลัง

4.3
บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
และมีขอ้ มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นผูก้ ลัน่ กรอง คัดเลือก ตำมกระบวนกำรสรรหำ
กรรมกำรของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป
4.4
หลัง จำกคณะกรรมกำรมี ม ติ เห็ น ชอบให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ เป็ นกรรมกำรของบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมกำรจะดำเนินกำรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำว ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ต่อไป สำหรับ
บุคคลที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบผ่ำนทำงเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ

4.5

คณะกรรมกำรอำจไม่รับพิจำรณำกำรแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

กำรเสนอชื่อไม่เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

(2)

บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เหมำะสมตำมคุณสมบัติขำ้ งต้น

(3)

เอกสำรที่ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ไม่ครบถ้วนหรื อล่ำช้ำ

(4)

บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อปฏิเสธกำรให้ควำมยินยอมในกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร

(5)

บุคคลดังกล่ำวดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนเกินกว่ำ 5 บริ ษทั ขึ้นไป ซึ่งอำจทำให้ไม่
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

(6)

กรณี อื่นๆ ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

เอกสำรแนบท้ำย 1
แบบเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
(1) ข้ำพเจ้ำ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จำนวน
ที่อยูเ่ ลขที่
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน
E-mail (ถ้ำมี)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
หุน้

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561
เรื่ อง
เพื่อพิจำรณำ

โดยมี ข ้ อ เสน อ

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

ซึ่งมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จำนวน

แผ่น

(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว
มอบหมำยจำกข้ำพเจ้ำในกำรติดต่อกับบริ ษทั ฯ ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2

เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ มใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2561 นี้
หลักฐำนแสดงตน หลักฐำนกำรถือหุ ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม มีควำมถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำ
ได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี้

(
วันที่

ผูถ้ ือหุน้
)

หมายเหตุ
1. หลักฐำนแสดงตน ได้แก่
1) กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำหนังสื อเดิ นทำง (กรณี เป็ น
ชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2) กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสำเนำหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ
สำเนำหนังสื อเดิ นทำง (กรณี เป็ นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ ี อำนำจลงนำมที่ ได้ลงชื่ อในแบบเสนอวำระกำร
ประชุมนี้ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
3) อื่นๆ (ถ้ำมี)
2. หลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่
1) หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำกบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผูร้ ับฝำกทรัพย์สิน หรื อ สำเนำใบหุน้ ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2) อื่นๆ (ถ้ำมี)
3. แบบเสนอวำระกำรประชุ มจะต้องส่ งถึ งบริ ษทั ฯ ภำยในวันที่ 31 ธัน วำคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำม
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หลำยรำยรวมกันเสนอวำระกำรประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยต้องกรอกแบบเสนอวำระกำรประชุม และลงชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐำนทุกรำย รวมทั้งให้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยมอบหมำยร่ วมกันให้เป็ นผูร้ ับกำรติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่ำ
กำรที่ บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รับมอบหมำย เป็ นกำรติดต่อกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยที่ ลงลำยมือชื่อ แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตำม
หลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2
5. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรำยเดี ยวหรื อหลำยรำยเสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 วำระ ผูถ้ ือหุ ้นต้องจัดทำแบบเสนอวำระกำร
ประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วำระ และลงลำยมือชื่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยในแต่ละแบบ
6. กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นมี กำรแก้ไขคำนำหน้ำชื่ อ ชื่ อ นำมสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำน กำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้ง
รับรองสำเนำถูกต้อง
7. บริ ษทั ฯ จะตัดสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สำมำรถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

เอกสำรแนบท้ำย 2
แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
(1) ข้ำพเจ้ำ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จำนวน
ที่อยูเ่ ลขที่
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน
E-mail (ถ้ำมี)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
หุน้

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อ นำย/นำง/นำงสำว
อำยุ
ปี เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ฯ ซึ่ งบุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ขอ้
4.2 และมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ
ได้แก่ กำรศึ กษำและประวัติกำรทำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่ อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จำนวน
แผ่น
(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว
มอบหมำยจำกข้ำพเจ้ำในกำรติดต่อกับบริ ษทั ฯ ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2

เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ

ข้ำพเจ้ำขอรั บ รองว่ำ ข้อ ควำมในแบบเสนอบุ ค คลเพื่ อ เป็ นกรรมกำรนี้ หลักฐำนแสดงตน หลักฐำนกำรถื อหุ ้ น
หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงชื่อไว้เป็ น
สำคัญ
(

ผูถ้ ือหุน้
)

วันที่
(4) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว
บุ คคลที่ ได้ รั บ กำรเสนอชื่ อเป็ น
กรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทั้งยอมรับ
กำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ

(
วันที่

บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
)

หมายเหตุ
1. หลักฐำนแสดงตน ได้แก่
1) กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำหนังสื อเดิ นทำง (กรณี เป็ น
ชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2) กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสำเนำหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ
สำเนำหนังสื อเดินทำง (กรณี เป็ นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมกำรนี้ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
3) อื่นๆ (ถ้ำมี)
2. หลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่
1) หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำกบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผูร้ ับฝำกทรัพย์สิน หรื อ สำเนำใบหุน้ ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2) อื่นๆ (ถ้ำมี)
3. แบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร จะต้องส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหลำยรำยรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร ผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมกำรและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำนทุกรำย รวมทั้งให้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยมอบหมำยร่ วมกันให้เป็ นผูร้ ับกำรติดต่อแทน
1 ชื่อ และให้ถือว่ำ กำรที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รับมอบหมำย เป็ นกำรติดต่อกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยที่ลงลำยมือชื่อ แล้วรวบรวม
เป็ นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2
5. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ชื่อ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทำแบบเสนอบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมกำร 1 แบบ ต่อ 1 ชื่อ และลงลำยมือชื่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยในแต่ละแบบ
6. กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นมี กำรแก้ไขคำนำหน้ำชื่ อ ชื่ อ นำมสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำน กำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้ง
รับรองสำเนำถูกต้อง
7. บริ ษทั ฯ จะตัดสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สำมำรถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

