
 

 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม  
และเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561  

ของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

  

ข้อ 1  วตัถุประสงค์ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุ้น และเพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตำมนโยบำยของบริษทัฯ ดงันั้น ก่อนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี บริษทัฯ จึงเปิด
โอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเปิด
โอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นล่วงหน้ำ ซ่ึงจะช่วย
กลัน่กรองวำระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ อยำ่งแทจ้ริง และช่วยใหบ้ริษทัฯ สำมำรถคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม
มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ และสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมทั้งช่วยใหบ้ริษทัฯ สำมำรถปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม 

 

ข้อ 2  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือกรรมกำร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยอำจเป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้มีสัดส่วนกำรถือหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 0.05 ของหุน้ท่ีช ำระแลว้ทั้งหมด 

2.2  ตอ้งถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนท่ีก ำหนดในขอ้ 2.1 ต่อเน่ืองนับจำกวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือ
บรรจุในวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือกรรมกำร เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน 

 

ข้อ 3  การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุวาระการประชุม 

3.1  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 2 ขำ้งตน้ สำมำรถเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
โดยกรอกแบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (เอกสำรแนบทำ้ย 1 ของหนงัสือฉบบัน้ี) 
และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน พร้อมแนบหลกัฐำนแสดงตนและหลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ในขอ้ 2.1 และ 2.2 และ
เอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) ส่งถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 ไดต้ำมท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษัท 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
1121 หมู่ 3 ถนนเทพำรักษ ์ต ำบลเทพำรักษ ์อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 



 

 

ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอวำระกำรประชุมต่อ
คณะกรรมกำรให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยลงลำยมือช่ือพร้อมทั้งแสดงหลกัฐำนแสดงตนและหลกัฐำนกำรถือหุ้นทุกรำย ในกำรน้ีให้
กรอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกรำยมอบหมำยร่วมกนัให้เป็นผูรั้บกำรติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือวำ่กำรท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บ
มอบหมำยเป็นกำรติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรำยท่ีลงลำยมือช่ือ 

3.2  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง
ดงัต่อไปน้ีเป็นวำระกำรประชุม 

(1)  เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน รำชกำร หรือ
หน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตำม ข้อบังคบั มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น หรือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกำรเสนอแกไ้ขขอ้บังคบั
บริษทัฯ หรือทบทวนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) เร่ืองซ่ึงกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บกำรพิจำรณำจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้และบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร
ก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมแลว้ 

(3)  เร่ืองท่ีมิใช่อ ำนำจหนำ้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตำมกฎหมำย 

(4)  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบวตัถุประสงคห์รืออ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรได ้

(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และไดรั้บมติ
สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริง
ในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(6)  เร่ืองท่ีให้ขอ้มูลเอกสำรหลกัฐำน ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ มีขอ้ควำมท่ีไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง มี
ขอ้เสนอท่ีคลุมเครือและไม่สำมำรถติดต่อผูเ้สนอให้แกไ้ขได ้หรือเสนอมำไม่ทนัภำยในระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด 

(7)  เร่ืองท่ีเป็นงำนประจ ำ (Routine) หรือเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
ก่อใหเ้กิดควำมเดือดร้อนเสียหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(8)  เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

3.3  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เม่ือคณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบ
กบัเร่ืองท่ีเสนอเพ่ิมแลว้ ก็จะบรรจุเขำ้เป็นวำระในกำรประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งระบุวำ่เป็นวำระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ ส่วนเร่ือง
ท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ทำงบริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

 

ข้อ 4  การเสนอช่ือกรรมการ 

4.1  ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 2 ของหลกัเกณฑน้ี์ สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรได ้โดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ (เอกสำรแนบทำ้ย 2 ของหนงัสือฉบบัน้ี) และขอให้



 

 

ผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือลงนำมยนิยอมในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร พร้อมแนบหลกัฐำนแสดงตนของผูถื้อหุ้นและ
หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ใน  2.1 และ 2.2 หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ เอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ  ไดแ้ก่ กำรศึกษำและประวติักำรท ำงำนของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ และเอกสำร
ประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) และส่งถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 ตำมท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษัท 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
1121 หมู่ 3 ถนนเทพำรักษ ์ต ำบลเทพำรักษ ์อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 2 เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรต่อ
คณะกรรมกำร ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยลงลำยมือช่ือพร้อมทั้ง แสดงหลกัฐำนกำรถือหุน้ทุกรำย ซ่ึงรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ขอ้ 2.1 ในกำร
น้ีใหก้รอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกรำยมอบหมำยร่วมกนัใหเ้ป็นผูรั้บกำรติดต่อแทน 1 ช่ือ และ และใหถื้อวำ่ กำรท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบั
ผูไ้ดรั้บมอบหมำยเป็นกำรติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรำยท่ีลงลำยมือช่ือ 

4.2  บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำร ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัน้ี 

(1) เป็นผู ้มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยห์รือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัคุณสมบติัและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของกรรมกำร 

(2)  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติักำรท ำงำนท่ีดี 

(3)  มีควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในดำ้นกำรบริหำรธุรกิจ โดยเฉพำะดำ้นธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์หรือดำ้น
กำรเงิน บญัชี หรือดำ้นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรเห็นควร 

(4)  สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจ ำเป็นหรือ
สุดวสิยั 

(5)  คุณสมบัติอ่ืนท่ีอำจก ำหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกฎหมำยและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ใน
ภำยหลงั 

4.3  บริษทัฯ จะพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอ พร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง
และมีขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูก้ลัน่กรอง คดัเลือก ตำมกระบวนกำรสรรหำ
กรรมกำรของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำต่อไป 

4.4  หลังจำกคณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบให้บุคคลท่ีได้ รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลดงักล่ำว ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อไป ส ำหรับ
บุคคลท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผำ่นทำงเวป็ไซตข์องบริษทัฯ 



 

 

 

4.5  คณะกรรมกำรอำจไม่รับพิจำรณำกำรแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กำรเสนอช่ือไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้

(2)  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่เหมำะสมตำมคุณสมบติัขำ้งตน้ 

(3)  เอกสำรท่ีประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ไม่ครบถว้นหรือล่ำชำ้ 

(4)  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือปฏิเสธกำรใหค้วำมยนิยอมในกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร 

(5)  บุคคลดงักล่ำวด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนเกินกวำ่ 5 บริษทัข้ึนไป ซ่ึงอำจท ำใหไ้ม่
สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(6)  กรณีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

  

 

 



 

 

 

เอกสำรแนบทำ้ย 1 

แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 

(1)  ขำ้พเจำ้     เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จ ำนวน         หุน้  
ท่ีอยูเ่ลขท่ี   ถนน ต ำบล/แขวง      
อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั      
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ   หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน    
E-mail (ถำ้มี)     

  (2)  ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี     2561   
เร่ือง   โดยมีข้อ เสนอ
เพื่อพิจำรณำ    
     
และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่น ขอ้เท็จจริง หรือเหตุผล เป็นตน้)   
     
     
     
     

ซ่ึงมีเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน   แผน่ 

(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยให ้นำย/นำง/นำงสำว            เป็ น ผู ้ได้ รั บ
มอบหมำยจำกขำ้พเจำ้ในกำรติดต่อกบับริษทัฯ ตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้ควำมในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 น้ี 
หลกัฐำนแสดงตน หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม มีควำมถูกตอ้งทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้
ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 

 

  ผูถื้อหุน้ 
( ) 

 วนัท่ี    
  



 

 

 

หมายเหตุ  

1.  หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ 

1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ
ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอวำระกำร
ประชุมน้ี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3) อ่ืนๆ (ถำ้มี)  

2. หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 

1) หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น หรือ ส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) อ่ืนๆ (ถำ้มี)  

3.  แบบเสนอวำระกำรประชุมจะตอ้งส่งถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำม
หลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระกำรประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบเสนอวำระกำรประชุม และลงช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำย รวมทั้งใหก้รอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรำยมอบหมำยร่วมกนัให้เป็นผูรั้บกำรติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อวำ่ 
กำรท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมำย เป็นกำรติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรำยท่ีลงลำยมือช่ือ แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตำม
หลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 วำระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ำแบบเสนอวำระกำร
ประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วำระ และลงลำยมือช่ือผูถื้อหุน้ทุกรำยในแต่ละแบบ 

6.  กรณีผูถื้อหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำน กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้ ง
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

7.  บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

  



 

 

เอกสำรแนบทำ้ย 2 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 

 

(1)  ขำ้พเจำ้     เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จ ำนวน         หุน้  
ท่ีอยูเ่ลขท่ี   ถนน ต ำบล/แขวง      
อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั      
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ   หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน    
E-mail (ถำ้มี)     

(2)  ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว   

อำย ุ ปี เป็นกรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ขอ้ 
4.2 และมีหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ  พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบัติ 
ไดแ้ก่ กำรศึกษำและประวติักำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้ำ จ ำนวน  
     แผน่ 

(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยให ้นำย/นำง/นำงสำว            เป็ น ผู ้ได้ รั บ
มอบหมำยจำกขำ้พเจำ้ในกำรติดต่อกบับริษทัฯ ตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 

ขำ้พเจ้ำขอรับรองว่ำ ขอ้ควำมในแบบเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรน้ี หลกัฐำนแสดงตน หลกัฐำนกำรถือหุ้น 
หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอม และเอกสำรประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งช่ือไวเ้ป็น
ส ำคญั 

  ผูถื้อหุน้ 
( ) 

 วนัท่ี    

 

(4) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว บุ คคล ท่ี ได้ รับกำรเสนอ ช่ือ เป็น
กรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรองวำ่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ ขอ้ 4.2 รวมทั้งยอมรับ
กำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

 

  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
( ) 

 วนัท่ี    



 

 

หมายเหตุ  

1.  หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ 

1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ
ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรน้ี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3) อ่ืนๆ (ถำ้มี)  

2. หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 

1) หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น หรือ ส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) อ่ืนๆ (ถำ้มี)  

3. แบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร จะตอ้งส่งถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุ้นทุกรำยตอ้งกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำย รวมทั้งใหก้รอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรำยมอบหมำยร่วมกนัใหเ้ป็นผูรั้บกำรติดต่อแทน 
1 ช่ือ และให้ถือวำ่ กำรท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมำย เป็นกำรติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรำยท่ีลงลำยมือช่ือ แลว้รวบรวม
เป็นชุดเดียวกนัตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 ช่ือ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบเสนอบุคคล
เพื่อเป็นกรรมกำร 1 แบบ ต่อ 1 ช่ือ และลงลำยมือช่ือผูถื้อหุน้ทุกรำยในแต่ละแบบ 

6.  กรณีผูถื้อหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำน กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้ ง
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

7.  บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

 


