
 
  

1 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการดแูลกิจการที่ดี บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี และเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ล่วงหน้า นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า  
ซึง่จะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท และสามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทัง้ช่วยให้
บริษัทสามารถปฎิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
ข้อ 2. ข้อคุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ ต้องมคีณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั และมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด 

2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีก าหนดในข้อ 2.1 ตอ่เนื่องนบัจากที่ถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอเร่ือง เป็นเวลาไมน้่อย
กวา่ 12 เดือน เพื่อบรรจวุาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการเข้าใหม ่

 
ข้อ 3. การเสนอวาระการประชุม 
 3.1 ขัน้ตอนในการพิจาณา 
  ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท าหนังสือการเสนอวาระการประชุม โดยใช้แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (เอกสารแนบท้าย 1) ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นต้องส่ง
ต้นฉบับเอกสารแนบท้าย 1 และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมแนบหลกัฐานแสดงตน หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 
2.1 และ 2.2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 
31 มกราคม 2563 ตามที่อยูด่งันี ้

 
   
 
 
 
 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานแสดงตนและหลกัฐานการถือหุ้นทกุราย 
แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 กรุณาส่ง เลขานุการบริษัท 
                 บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
                เลขท่ี 9/241-242 อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามค าแหง  
                แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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 3.2  เร่ืองที่จะไมรั่บพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้
1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงาน  ที่

ก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัท 

2) เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
3) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอและให้ข้อมลูหลกัฐาน ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ หรือไมถ่กูต้อง 
4) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมาและได้รับมติสนบัสนนุ

ด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงั
ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
6) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

 
 3.3 คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ เมื่อเร่ืองที่ผ่าน
มตเิห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ระบวุา่เป็นวาระท่ีเสนอโดย
ผู้ ถือหุ้น และส าหรับเร่ืองที่ไมผ่า่นมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 
 
ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ 
 4.1 ขัน้ตอนในการพิจาณา 
  ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจดัท าหนงัสอืการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจาณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบท้าย 2) ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นต้องส่ง
ต้นฉบับเอกสารแนบท้าย 2 พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และเอกสารตา่งๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ดงันี ้

1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2  
2) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ในเอกสารแนบท้าย 2  
3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  ได้แก่ ประวตัิสว่นตวั ประวตัิ

การศกึษา ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ และข้อมลูอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  และจดัสง่ตามที่
อยูด่งันี ้

 
 
 
 

 

 กรุณาส่ง เลขานุการบริษัท 
                  บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
                เลขท่ี 9/241-242 อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามค าแหง  
                แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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 ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ และลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานแสดงตนและหลกัฐานการถือหุ้นทกุราย แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 
 
 4.2 บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

1) เป็นผู้ มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ า กัด
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์อื่นที่
เก่ียวข้อง  รวมทัง้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2) มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อยา่งส าคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท 
3) สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีมีเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั 
4) ไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 

 
 4.3 บริษัทจะพิจารณารายช่ือบคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องครบถ้วน ถกูต้อง และมี
ข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
 
 4.4 บุคคลที่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมหนงัสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรือ
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 
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เอกสารแนบทา้ย 1 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................... เป็นผู้ ถือหุ้นของ  

บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน ................................. หุ้น ที่อยู่ เลขที่ ..................... 
ถนน ............................. ต าบล /แขวง  ........................... อ า เภอ /เขต  ................................. จังหวัด  ............................... 
โทรศพัท์ ....................................... โทรสาร ........................................ E-mail (ถ้ามี).............................................................  

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
เร่ือง ………........................................................................................................................................................................  
โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ ………………………………………………………………………………………………....……  
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
มีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจาณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น)…………………………….…………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จ านวน ..................... แผน่  

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้อง ทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  
 

ลงลายมือช่ือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น  
    (................................................)  
วนัท่ี .................................................  
 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่น จาก
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน/หนงัสือ เดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนีแ้ละรับรองส าเนาถกูต้อง  
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
และรับรองส าเนาถกูต้อง  
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1 ข้างต้น 
5. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว และรับรองส าเนาถกูต้อง  
6. ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้แบบฟอร์มนีแ้ละกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน ต่อ
แบบฟอร์มละ 1 วาระท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 
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เอกสารแนบทา้ย 2 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................... เป็นผู้ ถือหุ้นของ  
บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน ................................. หุ้น ที่อยู่ เลขที่ ..................... 
ถนน ............................. ต าบล /แขวง  ........................... อ า เภอ /เขต  ................................. จังหวัด  ............................... 
โทรศพัท์ ....................................... โทรสาร ........................................ E-mail (ถ้ามี).............................................................  

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….……........ 
อาย…ุ……….. ปี เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยบคุคลดงักลา่ว ให้ความยินยอมแล้ว  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้อง ทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  

 
ลงลายมือช่ือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น  

    (................................................)  
วนัท่ี .................................................  

 (3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………………….บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) 
ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 4.2 ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 

ลงลายมือช่ือ .............................................. บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
    (................................................)  
วนัท่ี .................................................  

 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถกูต้องหรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่น จาก
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง  
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
และรับรองส าเนาถกูต้อง  
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.1 ข้างต้น 
5. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว และรับรองส าเนาถกูต้อง  
6. ในกรณีที่จะเสนอกรรมการเข้าใหม่มากกว่า 1 ท่าน ให้ใช้แบบฟอร์มนีแ้ละกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน ต่อ
แบบฟอร์มละ 1 ทา่นท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 


