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หลักเกณฑ์การให้สทิธ ิผู้ถอืห ุ้นเสนอเรื่ องเพ ื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการ  ในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2559 ของ  

บริษัท  ดบับลวิเอชเอ  คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

ข้อ  1 วัตถุประสงค์ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คํานึงถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริม
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามนโยบายของบริษัท ดงันัน้ ก่อนการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี บริษัทฯ จงึเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ซึง่จะช่วยกลัน่กรองวาระท่ีจะเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ อย่างแท้จริง และช่วยให้บริษัทฯ สามารถคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ฯ และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้
บริษัทฯ สามารถปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ ท่ีดีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อ  2 คุณสมบัตขิองผู้ถอืห ุ้น  

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ มีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 0.05 ของหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมด 

2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัส่วนท่ีกําหนดตาม 2.1 ต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวาระ
การประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 12 เดือน 

ข้อ  3 การเสนอเรื่ องเพ ื่อบรรจุวาระการประชุม 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ โดย
กรอกแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (เอกสารแนบท้าย 1 ของหนงัสือฉบบันี)้ 
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 2.1 และ 2.2 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัท
หลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) สง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบยีบวาระการประชมุได้ ตามท่ีอยู่ดงันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ 
ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงลายมือชื่อพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานการถือหุ้นทกุราย ซึง่รวมกนัไม่น้อยกวา่ข้อ 2.1 ในการนีใ้ห้กรอกช่ือ
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ซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุรายมอบหมายร่วมกนัให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือวา่การท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมาย
เป็นการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือชื่อ 

3.2 เพ่ือให้การดําเนินการประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจเุร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็น
วาระการประชมุ 

(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงาน ราชการ หรือหน่วยงาน
ท่ีกํากบัดแูลบริษัทฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้น หรือ
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นการเสนอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ หรือทบทวนมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) เร่ืองซึง่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดําเนินการ
กําหนดเป็นวาระการประชมุแล้ว 

(3) เร่ืองท่ีมิใช่อํานาจหน้าท่ีของท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย 

(4) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนือขอบวตัถปุระสงค์หรืออํานาจหน้าท่ี ท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

(5) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติ
สนบัสนนุด้วยเสียงท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ี ข้อเท็จจริงใน
เร่ืองนัน้ยงัไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั 

(6) เร่ืองท่ีให้ข้อมลูเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง มี
ข้อเสนอท่ีคลมุเครือและไม่สามารถติดตอ่ผู้ เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

(7) เร่ืองท่ีเป็นงานประจํา (Routine) หรือเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ี
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนยัสําคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(8) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

3.3 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พจิารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ เม่ือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกบัเร่ือง
ท่ีเสนอเพ่ิมแล้ว ก็จะบรรจเุข้าเป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ระบวุ่าเป็นวาระท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น สว่นเร่ืองท่ีไม่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ 

ข้อ  4 การเสนอชื่อกรรมการ  

4.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ เข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (เอกสารแนบท้าย 2 ของหนงัสือฉบบันี)้ และขอให้ผู้ ท่ีได้รับ
การเสนอช่ือลงนามยินยอมใน เอกสารแนบท้าย 2 พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 2.1 และ 2.2 ได้แก่ 
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หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หลกัฐานการ
ให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ การศกึษาและประวตัิ
การทํางานของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพิม่เติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) และสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีอยู่ดงันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการตอ่
คณะกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงลายมือชื่อพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานการถือหุ้นทกุราย ซึง่รวมกนัไม่น้อยกวา่ข้อ 2.1 ใน
การนีใ้ห้กรอกช่ือซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุรายมอบหมายร่วมกนัให้เป็นผู้ รับการติดตอ่แทน 1 ช่ือ และ และให้ถือว่า การท่ีบริษัทฯ 
ติดต่อกบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ 

4.2 บคุคลท่ีได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

(1) เป็นผู้ มีคณุสมบติัถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบั
คณุสมบติัและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการ 

(2) เป็นบคุคลท่ีมีคณุธรรม จริยธรรมและประวติัการทํางานท่ีดี 

(3) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ หรือด้าน
การเงิน บญัชี หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นควร 

(4) สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีมีเหตจํุาเป็นหรือ
สดุวิสยั 

(5) คณุสมบติัอ่ืนท่ีอาจกําหนดเพ่ิมเติมเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายและความเหมาะสมอืน่ๆ ในภายหลงั 

4.3 บริษัทฯ จะพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีครบถ้วน ถกูต้องและมี
ข้อมลูเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้กลัน่กรอง คดัเลือก ตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

4.4 หลงัจากมีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจะ
ดําเนินการเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้บคุคลดงักล่าว ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตอ่ไป สําหรับบคุคลท่ีไม่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทฯ 

4.5 คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในกรณีดงัต่อไปนี ้



4 

(1) การเสนอช่ือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

(2) บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบติัไม่เหมาะสมตามคณุสมบติัข้างต้น 

(3) เอกสารท่ีประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้ไม่ครบถ้วนหรือลา่ช้า 

(4) บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

(5) บคุคลดงักล่าวดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนเกินกวา่ 5 บริษัทขึน้ไป ซึง่อาจทําให้ไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) กรณีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
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เอกสารแนบท้าย 1 

แบบเสนอเรื่ องเพ ื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 

(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) จํานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี ...................... 
ถนน .................................................................... ตําบล/แขวง ............................................................................... 
อําเภอ/เขต ................................................................... จงัหวดั ............................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน .............................................. 
E-mail (ถ้ามี) ..................................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ......................................... 
เร่ือง ........................................................................................................................................... โดยมีข้อเสนอเพ่ือ
พิจารณา................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน ............. แผ่น 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. เป็นผู้ ได้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุใหญ่สามญั ผู้ ถือหุ้นประจําปี นี ้หลกัฐานการ
ถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

......................................................... ผู้ ถือหุ้น 

(.......................................................) 

วนัท่ี ................................................. 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอวาระการ
ประชมุฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสําเนา ถกูต้อง 

2. แบบเสนอวาระการประชมุจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชมุ และลงช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐานทกุราย รวมทัง้ ให้กรอกช่ือซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุรายมอบหมายร่วมกนัให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือ
วา่ การท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมาย เป็นการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั
ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบเสนอวาระการ
ประชมุ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ และ ลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นทกุรายในแต่ละแบบ 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกลุ จะต้องแนบสําเนาหลกัฐาน การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทัง้
รับรองสาเนาถกูต้อง 

6. บริษัทฯ จะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดตอ่ได้ หรือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน 
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เอกสารแนบท้าย 2 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อเป็นกรรมการ  

(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) จํานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี ...................... 
ถนน .................................................................... ตําบล/แขวง ............................................................................... 
อําเภอ/เขต ................................................................... จงัหวดั ............................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน .............................................. 
E-mail (ถ้ามี) ..................................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว .........................................................................
อาย ุ.......... ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึง่มีคณุสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 และมี
หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ 
การศกึษาและประวติัการทํางาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน ......... 
แผ่น 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. เป็นผู้ ได้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ นี ้หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความ
ยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมด ถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั 

........................................................................... ผู้ ถือหุ้น 

(.......................................................) 

วนัท่ี ................................................. 

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทัง้
ยอมรับการปฏิบติัตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั  

................................................................................ บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(.....................................................) 

วนัท่ี ............................................... 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจาตวั
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการ
ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

2. แบบเสนอช่ือกรรมการจะต้องสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุราย ต้องกรอกแบบเสนอช่ือกรรมการ และ
ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย รวมทัง้ ให้กรอกช่ือซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุรายมอบหมายร่วมกนัให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทน 1 ช่ือ และ
ให้ถือวา่ การท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ ได้รับ มอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ แล้วรวบรวมเป็นชดุ
เดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบเสนอชื่อ
กรรมการ 1 ชดุ ตอ่กรรมการ 1 คน และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นทกุรายในแต่ละแบบ 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกลุ จะต้องแนบสาเนาหลกัฐาน การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทัง้
รับรองสําเนาถกูต้อง 

6. บริษัทฯ จะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดตอ่ได้ หรือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน 


