
 

 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม  
และเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560  

ของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

  

ข้อ 1  วตัถุประสงค์ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามนโยบายของบริษทัฯ ดงันั้น ก่อนการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษทัฯ จึงเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นล่วงหน้า ซ่ึงจะช่วย
กลัน่กรองวาระท่ีจะเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ อยา่งแทจ้ริง และช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ข้อ 2  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ มีสัดส่วนการถือหุน้
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.05 ของหุน้ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

2.2  ตอ้งถือหุน้บริษทัฯ ในสัดส่วนท่ีกาํหนดในขอ้ 2.1 ต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจุในวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือกรรมการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

 

ข้อ 3  การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 

3.1  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ขา้งตน้ สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 
โดยกรอกแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (เอกสารแนบทา้ย 1 ของหนงัสือฉบบัน้ี) 
และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมแนบหลกัฐานแสดงตนและหลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.1 และ 2.2 และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ไดต้ามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 



 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานแสดงตนและหลกัฐานการถือหุน้ทุกราย ในการน้ีให้
กรอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรายมอบหมายร่วมกนัใหเ้ป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อว่าการท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บ
มอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

3.2  เพื่อให้การดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง
ดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 

(1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตาม ขอ้บงัคบั มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ หรือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบั
บริษทัฯ หรือทบทวนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) เร่ืองซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
กาํหนดเป็นวาระการประชุมแลว้ 

(3)  เร่ืองท่ีมิใช่อาํนาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 

(4)  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบวตัถุประสงคห์รืออาํนาจหนา้ท่ีท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการได ้

(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บมติ
สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริง
ในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

(6)  เร่ืองท่ีใหข้อ้มูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ มีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง มี
ขอ้เสนอท่ีคลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผูเ้สนอใหแ้กไ้ขได ้ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลา
ท่ีกาํหนด 

(7)  เร่ืองท่ีเป็นงานประจาํ (Routine) หรือเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(8)  เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

3.3  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ เม่ือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
กบัเร่ืองท่ีเสนอเพิ่มแลว้ ก็จะบรรจุเขา้เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ ส่วนเร่ือง
ท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั ทางบริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

 

ข้อ 4  การเสนอช่ือกรรมการ 

4.1  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการได ้โดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (เอกสารแนบทา้ย 2 ของหนงัสือฉบบัน้ี) และขอให้



 

 

ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือลงนามยนิยอมในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมแนบหลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้และ
หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 2.1 และ 2.2 หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) และส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้ง แสดงหลกัฐานการถือหุน้ทุกราย ซ่ึงรวมกนัไม่นอ้ยกว่าขอ้ 2.1 ในการ
น้ีใหก้รอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรายมอบหมายร่วมกนัใหเ้ป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และ และใหถื้อว่า การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบั
ผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

4.2  บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1) เป็นผูมี้คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของกรรมการ 

(2)  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการทาํงานท่ีดี 

(3)  มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์หรือดา้น
การเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นควร 

(4)  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นหรือ
สุดวิสยั 

(5)  คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพ่ิมเติมเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน
ภายหลงั 

4.3  บริษทัฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง
และมีขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้ลัน่กรอง คดัเลือก ตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษทัฯ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

4.4  หลังจากคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
คณะกรรมการจะดาํเนินการเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดงักล่าว ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อไป สาํหรับ
บุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางเวป็ไซตข์องบริษทัฯ 



 

 

 

4.5  คณะกรรมการอาจไม่รับพจิารณาการแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอช่ือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

(2)  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมตามคุณสมบติัขา้งตน้ 

(3)  เอกสารท่ีประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง ไม่ครบถว้นหรือล่าชา้ 

(4)  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือปฏิเสธการใหค้วามยนิยอมในการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

(5)  บุคคลดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษทัข้ึนไป ซ่ึงอาจทาํใหไ้ม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(6)  กรณีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

  

 

 

  



 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 

แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

 

(1)  ขา้พเจา้     เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จาํนวน         หุน้  
ท่ีอยูเ่ลขท่ี   ถนน ตาํบล/แขวง      
อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ   หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน    
E-mail (ถา้มี)     

  (2)  ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี     2560   
เร่ือง   โดยมีข้อ เสนอ
เพือ่พิจารณา    
     
และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณา (เช่น ขอ้เทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นตน้)   
     
     
     
     

ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพิม่เติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน   แผน่ 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว            เ ป็นผู ้ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากขา้พเจา้ในการติดต่อกบับริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 น้ี 
หลกัฐานแสดงตน หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม มีความถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้
ไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

  ผูถื้อหุน้ 
( ) 

 วนัท่ี    
  

  



 

 

หมายเหตุ  

1.  หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอวาระการ
ประชุมน้ี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3) อ่ืนๆ (ถา้มี)  

2. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 

1) หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือ สาํเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2) อ่ืนๆ (ถา้มี)  

3.  แบบเสนอวาระการประชุมจะตอ้งส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และลงช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย รวมทั้งใหก้รอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรายมอบหมายร่วมกนัใหเ้ป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อว่า 
การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมาย เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตาม
หลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบเสนอวาระการ
ประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ และลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ทุกรายในแต่ละแบบ 

6.  กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐาน การเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้ง
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

7.  บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

  
  



 

 

เอกสารแนบทา้ย 2 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 

 

(1)  ขา้พเจา้     เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จาํนวน         หุน้  
ท่ีอยูเ่ลขท่ี   ถนน ตาํบล/แขวง      
อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ   หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน    
E-mail (ถา้มี)     

(2)  ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว   

อาย ุ ปี เป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อ้ 
4.2 และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั 
ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการทาํงาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน  
     แผน่ 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว            เ ป็นผู ้ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากขา้พเจา้ในการติดต่อกบับริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการน้ี หลกัฐานแสดงตน หลกัฐานการถือหุ้น 
หลกัฐานการใหค้วามยนิยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็น
สาํคญั 

  ผูถื้อหุน้ 
( ) 

 วนัท่ี    

 

(4) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว บุคคล ท่ีได้ รับการ เสนอ ช่ือ เ ป็น
กรรมการตาม (2) ยนิยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.2 รวมทั้งยอมรับ
การปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
( ) 

 วนัท่ี    



 

 

หมายเหตุ  

1.  หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ
สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการน้ี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3) อ่ืนๆ (ถา้มี)  

2. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 

1) หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือ สาํเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2) อ่ืนๆ (ถา้มี)  

3. แบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ จะตอ้งส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณา
ตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย รวมทั้งใหก้รอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรายมอบหมายร่วมกนัใหเ้ป็นผูรั้บการติดต่อแทน 
1 ช่ือ และใหถื้อว่า การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมาย เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวม
เป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 ช่ือ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบเสนอบุคคล
เพือ่เป็นกรรมการ 1 แบบ ต่อ 1 ช่ือ และลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ทุกรายในแต่ละแบบ 

6.  กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐาน การเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้ง
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

7.  บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

 


