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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการดแูลกิจการท่ีดี บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ล่วงหน้า นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการลว่งหน้า  

ซึง่จะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมมาดาํรงตําแหนง่กรรมการ

บริษัท และสามารถปฎิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้ช่วยให้

บริษัทสามารถปฎิบตัิตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ข้อ 2. ข้อคุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ ต้องมคีณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั และมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมด 

2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีกําหนดในข้อ 2.1 ตอ่เน่ืองนบัจากท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง เป็นเวลาไมน้่อย

กวา่ 12 เดือน เพ่ือบรรจวุาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการเข้าใหม ่

 

ข้อ 3. การเสนอวาระการประชุม 

 3.1 ขัน้ตอนในการพิจาณา 

  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนงัสือการเสนอวาระการประชุม โดยใช้แบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (เอกสารแนบท้าย 1) ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นต้องส่ง

ต้นฉบับเอกสารแนบท้าย 1 และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมแนบหลกัฐานแสดงตน หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 

2.1 และ 2.2 และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 

31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีอยูด่งันี ้

 

   

 

 

 

 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบเสนอระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานแสดงตนและหลกัฐานการถือหุ้นทกุราย 

แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

กรุณาส่ง สาํนักงานเลขานุการบริษัท 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 9/241-242 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามคาํแหง  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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 3.2  เร่ืองท่ีจะไมรั่บพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้

1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงาน  ท่ี

กํากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีของบริษัท 

2) เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 

3) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอและให้ข้อมลูหลกัฐาน ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ หรือไมถ่กูต้อง 

4) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาและได้รับมติสนบัสนนุ

ด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงั

ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  

5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 

6) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

 

 3.3 คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ เมื่อเร่ืองท่ีผ่าน

มติเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ระบวุา่เป็นวาระท่ีเสนอโดย

ผู้ ถือหุ้น และสาํหรับเร่ืองท่ีไมผ่า่นมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 

 

ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ 

 4.1 ขัน้ตอนในการพิจาณา 

  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจดัทําหนงัสอืการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจาณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบท้าย 2) ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นต้องส่ง

ต้นฉบับเอกสารแนบท้าย 2 พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และเอกสารตา่งๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2  

2) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ในเอกสารแนบท้าย 2  

3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  ได้แก่ ประวตัิสว่นตวั ประวตัิ

การศกึษา ประสบการณ์การทํางาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

4) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และจดัสง่ตามท่ี

อยูด่งันี ้

 

 

 

 

 

กรุณาส่ง สาํนักงานเลขานุการบริษัท 
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 ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น

กรรมการ และลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานแสดงตนและหลกัฐานการถือหุ้นทกุราย แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 

 4.2 บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

1) เป็นผู้ มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง  รวมทัง้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2) มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสาํคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท 

3) สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีมีเหตจํุาเป็นหรือสดุวิสยั 

4) ไมด่ํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 

 

 4.3 บริษัทจะพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องครบถ้วน ถกูต้อง และมี

ข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณา ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 

 4.4 บุคคลท่ีผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมหนงัสือเชิญ

ประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรือ

คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 
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เอกสารแนบทา้ย 1 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 

 

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

บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ................................. หุ้น ท่ีอยู่ เลขท่ี ..................... 

ถนน ............................. ตําบล /แขวง  ........................... อํา เภอ /เขต  ................................. จังหวัด  ............................... 

โทรศพัท์ ....................................... โทรสาร ........................................ E-mail (ถ้าม)ี.............................................................  

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ดงันี ้ 

เร่ือง ………........................................................................................................................................... .............................  

โดยมข้ีอเสนอเพ่ือพิจารณา คือ ………………………………………………………………………………………………....……  

…………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

มีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจาณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น)…………………………….…………… 

………………………………………………………………………………...………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

และมเีอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จํานวน ..................... แผน่  

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้อง ทุกประการ และ

ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  

 

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

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

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

 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สําเนาใบหุ้นท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืน จาก

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือ เดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มนีแ้ละรับรองสาํเนาถกูต้อง  

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

และรับรองสาํเนาถกูต้อง  

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1 ข้างต้น 

5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว และรับรองสาํเนาถกูต้อง  

6. ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 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 จํากัด (มหาชน) จํานวน ................................. หุ้น ท่ีอยู่ เลขท่ี ..................... 

ถนน ............................. ตําบล /แขวง  ........................... อํา เภอ /เขต  ................................. จังหวัด  ............................... 

โทรศพัท์ ....................................... โทรสาร ........................................ E-mail (ถ้าม)ี.............................................................  

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….……........ 

อาย…ุ……….. ปี เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

โดยบคุคลดงักลา่ว ให้ความยินยอมแล้ว  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้อง ทุกประการ และ

ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  

 

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

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

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

 (3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………………….บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) 

ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 4.2 ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั 

 

ลงลายมือช่ือ .............................................. บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

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

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

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สําเนาใบหุ้นท่ีรับรองสําเนาถกูต้องหรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืน จาก

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองสาํเนาถกูต้อง  

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

และรับรองสาํเนาถกูต้อง  

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.1 ข้างต้น 

5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว และรับรองสาํเนาถกูต้อง  

6. ในกรณีท่ีจะเสนอกรรมการเข้าใหมม่ากกว่า 1 ท่าน ให้ใช้แบบฟอร์มนีแ้ละกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน ต่อ

แบบฟอร์มละ 1 ทา่นท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 


