
 

 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม  
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 1  วตัถุประสงค์ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ใหค้วำมส ำคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้และกำรปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั รวมถึงเพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ดว้ยเหตุน้ี ก่อนกำรประชุม
ผูถื้อหุ้น บริษทัจึงจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำและกลัน่กรองเร่ืองดงักล่ำวเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสมเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำและกลัน่กรองบุคคลดงักล่ำวเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทั 
ทั้งน้ี เพ่ือให้กรรมกำรของบริษทัเป็นผูท่ี้สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัไดอ้ยำ่งเป็น
รูปธรรม 

ข้อ 2  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงอำจเป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 0.5 ของหุน้ท่ีช ำระแลว้ทั้งหมด 

2.2  ตอ้งถือหุ้นของบริษทัในสัดส่วนท่ีก ำหนดในขอ้ 2.1 ต่อเน่ืองกนันบัจำกวนัท่ีเร่ิมถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน 

ข้อ 3  การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

3.1  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 2 ขำ้งตน้ สำมำรถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมได ้โดย
กรอกแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (เอกสำรแนบ 1 ของ
หนังสือฉบับน้ี) และลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐำน พร้อมแนบหลักฐำนแสดงตวัตนและหลักฐำนแสดงกำรถือหุ้นตำม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.1 และ 2.2 และเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั (ถำ้มี) 
โดยจดัส่งมำยงับริษทัภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ตำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำงน้ี 

เลขานุการบริษัท 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
อำคำรดบับลิวเอชเอ ทำวเวอร์ ชั้น 23 เลขท่ี 777 หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรัตน (บำงนำ – 
ตรำด) กม. 7 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 



 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 2 ไดเ้สนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำร
ประชุม ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยลงลำยมือช่ือและแนบหลกัฐำนแสดงตวัตนและหลกัฐำนแสดงกำรถือหุน้ ทั้งน้ี ใหก้รอกช่ือผูถื้อหุน้
รำยหน่ึงซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรำยมอบหมำยใหเ้ป็นผูรั้บกำรติดต่อแทนตน โดยใหถื้อวำ่กำรท่ีบริษทัติดต่อกบัผูถื้อหุน้รำยนั้นเป็นกำร
ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรำยท่ีลงลำยมือช่ือ 

3.2  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565 เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ บริษทัขอสงวน
สิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นวำระกำรประชุมของกำรประชุมดงักล่ำว 

(1)  เร่ืองท่ีขดักับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตำมขอ้บงัคบั มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้น หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทั เวน้แต่เป็นกำรเสนอให้แก้ไขขอ้บงัคบั
บริษทั หรือทบทวนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัไดด้ ำเนินกำร
ก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมแลว้ 

(3)  เร่ืองใด ๆ ซ่ึงตำมกฎหมำยแลว้ มิไดอ้ยูภ่ำยใตอ้  ำนำจหนำ้ท่ีของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(4)  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือวตัถุประสงคห์รืออ ำนำจหนำ้ท่ีซ่ึงบริษทัจะด ำเนินกำรได ้

(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และไดรั้บมติ
สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริง
ในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(6)  เร่ืองท่ีให้ขอ้มูลประกอบ และ/หรือ เอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือมีขอ้ควำมท่ีไม่
ตรงตำมควำมเป็นจริง หรือมีขอ้เสนอท่ีคลุมเครือ โดยไม่สำมำรถติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีเสนอใหแ้กไ้ขได ้
หรือเสนอมำไม่ทนัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

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

(8)  เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

3.3  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอมำ เม่ือคณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบกบั
เร่ืองดงักล่ำวแลว้ จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 พร้อมทั้งระบุวำ่เป็นวำระกำร
ประชุมท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ ส ำหรับเร่ืองท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผำ่น
ทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั 



 

 

ข้อ 4  การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

4.1  ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 2 ขำ้งตน้ สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรได ้โดย
กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสำรแนบ 2 ของหนงัสือฉบบัน้ี) และขอใหบุ้คคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ
ลงนำมยินยอมในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรดงักล่ำวดว้ย พร้อมแนบหลกัฐำนแสดงตวัตนและหลกัฐำน
แสดงกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.1 และ 2.2 รวมถึงเอกสำรประกอบท่ีแสดงถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอ
ช่ือ ได้แก่ ประวติักำรศึกษำและกำรท ำงำน  ตลอดจนเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรบริษทั (ถำ้มี) โดยจดัส่งมำยงับริษทัภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ตำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำงน้ี 

เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
อำคำรดับบลิวเอชเอ ทำวเวอร์  ชั้ น  23 เลข ท่ี  777 หมู่ ท่ี  13 ถนนเทพรัตน  
(บำงนำ – ตรำด) กม. 7 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 2 ไดเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยลงลำยมือช่ือและแนบหลกัฐำนแสดงตวัตนและหลกัฐำนแสดงกำรถือหุ้น ทั้งน้ี ให้กรอกช่ือ 
ผูถื้อหุน้รำยหน่ึงซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรำยมอบหมำยใหเ้ป็นผูรั้บกำรติดต่อแทนตน โดยใหถื้อวำ่กำรท่ีบริษทัติดต่อกบัผูถื้อหุน้รำยนั้น
เป็นกำรติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรำยท่ีลงลำยมือช่ือ 

4.2  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัน้ี 

(1) เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
กฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณสมบติัและขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษทั 

(2)  เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติักำรท ำงำนท่ีดี 

(3)  เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในกำรบริหำรธุรกิจ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ หรือในด้ำนกำรเงิน หรือบัญชี หรือในด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
เห็นสมควร 

(4)  สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมี
เหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวสิยั 

(5)  คุณสมบัติอ่ืนใดท่ีอำจก ำหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกฎหมำยและควำมเหมำะสมซ่ึงอำจ
เปล่ียนแปลงไปในภำยหลงั 



 

 

4.3  ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะเป็น 
ผูพิ้จำรณำและกลัน่กรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือในเบ้ืองตน้ ดว้ยกำรพิจำรณำจำกเอกสำรประกอบท่ีแสดงถึง
คุณสมบติัของบุคคลดงักล่ำว เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือส ำหรับเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำต่อไป 

4.4  หลังจำกคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบให้บุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทัจะน ำเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565 พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรของ
บริษทัต่อไป ส ำหรับบุคคลท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์
ของบริษทั 

4.5  คณะกรรมกำรบริษทัอำจไม่รับพิจำรณำกำรแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรของบริษทัใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้

(2)  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือไม่มีคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 4.2 

(3)  เอกสำรประกอบท่ีแสดงถึงคุณสมบติัของบุคคลดงักล่ำวส ำหรับใชเ้พ่ือประกอบกำรพิจำรณำนั้น 
ไม่ครบถว้นหรือจดัส่งมำล่ำชำ้ 

(4)  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือปฏิเสธในกำรให้ควำมยินยอมในกำรเสนอช่ือตนเป็นกรรมกำรของ
บริษทั 

(5)  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนเกินกวำ่ 5 บริษทัข้ึนไป ซ่ึง
อำจส่งผลใหไ้ม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(6)  กรณีอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร 

 



 

 

เอกสำรแนบ 1 

แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

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

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ส ำหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
เร่ือง   โดยมีข้อ เสนอ
เพื่อพิจำรณำ    
     
และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่น ขอ้เท็จจริง หรือเหตุผล เป็นตน้)   
     
     
     
     

ซ่ึงมีเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน   แผน่ 

(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยให ้นำย/นำง/นำงสำว            เ ป็นผู ้ได้ รั บ
มอบหมำยจำกขำ้พเจำ้ในกำรติดต่อกบับริษทัตำมหลกัเกณฑข์อ้ 3.1 วรรค 2 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 
2565 ฉบับน้ี และหลกัฐำนแสดงตวัตนและหลกัฐำนแสดงกำรถือหุ้น รวมถึงเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม มีควำมถูกตอ้งทุก
ประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 

 

  ผูถื้อหุน้ 

( ) 

 วนัท่ี    

  

 



 

 

หมายเหตุ  

1.  หลกัฐำนแสดงตวัตน ไดแ้ก่ 

1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยขอให้ผูถื้อหุ้นใชป้ำกกำทึบขีดทบัขอ้มูลกำรนบัถือศำสนำบน
ส ำเนำของเอกสำรเหล่ำนั้น เน่ืองจำกบริษทัไม่ประสงคจ์ะจดัเก็บขอ้มูลดงักล่ำวและขอ้มูลดงักล่ำวไม่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรใชแ้สดงตวัตนของผูถื้อหุน้ 

2) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ
ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีไดล้งลำยมือช่ือในแบบเสนอเร่ือง
เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ฉบบัน้ี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
โดยขอให้กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมดงักล่ำวใชป้ำกกำทึบขีดทบัขอ้มูลกำรนับถือศำสนำบนส ำเนำของเอกสำร
เหล่ำนั้น เน่ืองจำกบริษทัไม่ประสงคจ์ะจดัเก็บขอ้มูลดงักล่ำวและขอ้มูลดงักล่ำวไม่จ ำเป็นส ำหรับกำรใชแ้สดงตวัตน
ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

3) หลกัฐำนอ่ืน (ถำ้มี)  

2. หลกัฐำนแสดงกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 

1) หนังสือรับรองจำกบริษทัหลักทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น หรือส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) หลกัฐำนอ่ืน (ถำ้มี)  

3.  แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565 ฉบบัน้ี พร้อมเอกสำร
ประกอบต่ำง ๆ ตำมท่ีกล่ำวไปขำ้งตน้ จะตอ้งส่งถึงบริษทัภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัมีเวลำ
เพียงพอในกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์และขั้นตอนของบริษทัว่ำจะบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ส ำหรับกำรประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 หรือไม่ 

4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจุเป็นวำระกำรประชุม ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 และลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำย และตอ้ง
กรอกช่ือผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกรำยมอบหมำยให้เป็นผูรั้บกำรติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ำกำรท่ีบริษทัติดต่อกบั 
ผูถื้อหุ้นรำยนั้นเป็นกำรติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรำยท่ีลงลำยมือช่ือตำมหลกัเกณฑข์อ้ 3.1 วรรค 2 แลว้จึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกนั
เพ่ือจดัส่งมำยงับริษทั 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมมำกกวำ่ 1 เร่ือง/วำระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำ
แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 แต่ละเร่ือง/วำระ แยกจำกกนั 
(1 แบบ ต่อ 1 เร่ือง/วำระ) และลงลำยมือช่ือผูถื้อหุน้ทุกรำยในทุกแบบ 

6.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

7.  บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น



 

 

เอกสำรแนบ 2 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 

 (1)  ขำ้พเจำ้     เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 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 เป็นกรรมกำรของบริษทั ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑข์อ้ 4.2 โดย
ได้แนบเอกสำรประกอบท่ีแสดงถึงคุณสมบติัของบุคคลดังกล่ำว ได้แก่ ประวติักำรศึกษำและกำรท ำงำน รวมถึงเอกสำร
ประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน      แผน่ 

(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยให ้นำย/นำง/นำงสำว            เ ป็นผู ้ได้ รั บ
มอบหมำยจำกขำ้พเจำ้ในกำรติดต่อกบับริษทัตำมหลกัเกณฑข์อ้ 4.1 วรรค 2 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรฉบบัน้ี และหลกัฐำนแสดงตวัตนและหลกัฐำน
แสดงกำรถือหุ้น รวมถึงเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม มีควำมถูกตอ้งทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไว้
เป็นส ำคญั ดงัน้ี 

  ผูถื้อหุน้ 

( ) 

 วนัท่ี    

 

(4) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว บุคคล ท่ีได้รับกำร เสนอ ช่ือ เ ป็น
กรรมกำรของบริษทัตำม (2) ยนิยอมและรับรองวำ่มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑข์อ้ 4.2 รวมถึงยนิยอม
จะปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 

 

  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 

( ) 

 วนัท่ี    



 

 

หมายเหตุ  

1.  หลกัฐำนแสดงตวัตน ไดแ้ก่ 

1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยขอให้ผูถื้อหุ้นใชป้ำกกำทึบขีดทบัขอ้มูลกำรนบัถือศำสนำบน
ส ำเนำของเอกสำรเหล่ำนั้น เน่ืองจำกบริษทัไม่ประสงคจ์ะจดัเก็บขอ้มูลดงักล่ำวและขอ้มูลดงักล่ำวไม่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรใชแ้สดงตวัตนของผูถื้อหุน้ 

2) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ
ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมท่ีไดล้งลำยมือช่ือในแบบเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรฉบบัน้ี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยขอให้กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมดงักล่ำวใชป้ำกกำ
ทึบขีดทบัขอ้มูลกำรนบัถือศำสนำบนส ำเนำของเอกสำรเหล่ำนั้น เน่ืองจำกบริษทัไม่ประสงคจ์ะจดัเก็บขอ้มูลดงักล่ำว
และขอ้มูลดงักล่ำวไม่จ ำเป็นส ำหรับกำรใชแ้สดงตวัตนของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

3) หลกัฐำนอ่ืน (ถำ้มี)  

2. หลกัฐำนแสดงกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 

1) หนังสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น หรือส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) หลกัฐำนอ่ืน (ถำ้มี)  

3. แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรฉบบัน้ี พร้อมเอกสำรประกอบต่ำง ๆ ตำมท่ีกล่ำวไปขำ้งตน้ จะตอ้งส่งถึงบริษทั
ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์และขั้นตอนของ
บริษทัวำ่จะเสนอช่ือบุคคลนั้นเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 หรือไม่ 

4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุ้นทุกรำยตอ้งกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำร และลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำย และตอ้งกรอกช่ือผูถื้อหุน้รำยหน่ึงซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรำยมอบหมำยใหเ้ป็นผูรั้บ
กำรติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ำกำรท่ีบริษทัติดต่อกบัผูถื้อหุ้นรำยนั้นเป็นกำรติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรำยท่ีลงลำยมือช่ือตำม
หลกัเกณฑข์อ้ 4.1 วรรค 2 แลว้จึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัเพ่ือจดัส่งมำยงับริษทั 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 รำยช่ือ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบเสนอ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรแต่ละรำยช่ือแยกจำกกนั (1 แบบ ต่อ 1 รำยช่ือ) และลงลำยมือช่ือผูถื้อหุน้ทุกรำยในทุกแบบ 

6.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

7.  บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

 


