
 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบคุคลเข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565 ของบริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อ 1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการดูแลกิจการท่ีดี บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี และเสนอชื่อบุคคลเขา้รับการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ นอกจากนี ้บรษิัทไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชมุ และเสนอชื่อบคุคลเขา้

เป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท และสามารถปฎิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิทั

และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย รวมทัง้ช่วยใหบ้รษิัทสามารถปฎิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ข้อ 2. ข้อคุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอชื่อกรรมการ ตอ้งมคีณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน และมีสัดส่วนการถือหุน้

รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ท่ีชาํระแลว้ทัง้หมด 

2.2 ตอ้งถือหุน้บรษิัทในสดัส่วนท่ีกาํหนดในขอ้ 2.1 ต่อเน่ืองนบัจากท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง เป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน เพ่ือบรรจวุาระการประชมุ หรือเสนอชื่อกรรมการเขา้ใหม ่

 

ข้อ 3. การเสนอวาระการประชุม 

 3.1 ขัน้ตอนในการพิจาณา 

  ผูถื้อหุน้ท่ีมคีณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัทาํหนงัสือการเสนอวาระการประชมุ โดยใชแ้บบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี (เอกสารแนบทา้ย 1) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑนี์ ้ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นตอ้ง

ส่งต้นฉบับเอกสารแนบท้าย 1 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พรอ้มแนบหลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุ้นตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.1 และ 2.2 และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

ใหถ้ึงบรษิัท ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีอยู่ดงันี ้

 

ในกรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี และลงลายมือชื่อ พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานแสดงตนและหลกัฐานการ

ถือหุน้ทกุราย แลว้รวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 
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 3.2  เร่ืองท่ีจะไม่รบัพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้

1) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงาน  ท่ีกาํกบัดแูลบรษิัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และ

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

2) เร่ืองท่ีบรษิัทไดด้าํเนินการแลว้ 

3) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอและใหข้อ้มลูหลกัฐาน ไม่ครบถว้นสมบรูณ ์หรือไม่ถกูตอ้ง 

4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาและไดร้บัมติ

สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่ารอ้ยละ10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีขอ้เท็จจรงิ

ในเร่ืองนัน้ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั  

5) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจท่ีบรษิัทจะดาํเนินการได ้

6) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

 

 3.3 คณะกรรมการของบรษิัทเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุท่ีผูถื้อหุน้เสนอ เมื่อเร่ืองท่ี

ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้งระบุว่าเป็น

“วาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้” และสาํหรบัเร่ืองท่ีไม่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษิัท 

 

ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ 

 4.1 ขัน้ตอนในการพิจาณา 

  ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ตอ้งจัดทาํหนังสือการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารบัการพิจาณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยใชแ้บบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบทา้ย 2) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑนี์ ้ทัง้นี ้

ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับเอกสารแนบท้าย 2 พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ใหถ้ึงบรษิัทฯ ภายในวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ดงันี ้

1) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.1 และ 2.2  

2) หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ ในเอกสารแนบทา้ย 2  

3) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ  ไดแ้ก่ ประวตัิส่วนตวั 

ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ี

เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา  

4) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) และจดัส่ง

ตามท่ีอยู่ดงันี ้



 

 

 

 

 

 

 

 ในกรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อ พรอ้มทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุน้ทุกราย แลว้รวมส่งเป็นชุด

เดียวกนั 

 

 4.2 บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

1) เป็นผูม้ีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทัง้หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

2) มีความรู ้ความสามารถท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างสาํคญัต่อธุรกิจของบรษิัท 

3) สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นไดทุ้กครัง้ ยกเว้นกรณีมีเหตุจาํเป็นหรือ

สดุวิสยั 

4) ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทหลายแห่งในขณะเดียวกนั 

 

 4.3 บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอ พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น ถูกตอ้ง 

และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา ตามหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

 4.4 บุคคลท่ีผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมหนงัสือ

เชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา 

หรือคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท 
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เอกสารแนบทา้ย 1 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 
 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของ  

บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) จาํนวน ............................... หุน้ ท่ีอยู่ เลขท่ี .................. 

ถนน............................. ตาํบล/แขวง ........................... อาํเภอ/เขต ................................. จงัหวดั ................................ 

โทรศพัท ์................................. โทรสาร ................................. E-mail (ถา้มี).............................................................  

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ดงันี ้ 

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

โดยมีขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา คือ ………………………………………………………………………………………....……  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีขอ้มลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจาณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรือเหตผุล เป็นตน้) …………………………….…… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

และมเีอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนนุขอ้เสนอขา้งตน้ จาํนวน .......................... แผ่น  

(3) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกตอ้ง ทุกประการ 

และยนิยอมใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

 

ลงลายมือชื่อ .............................................. ผูถื้อหุน้  

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

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

 

หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้ 

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ที่รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรือหนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืน จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนังสือ เดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นีแ้ละรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง  

4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถ้ือหุน้ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.1 ขา้งตน้ 

5. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

6. ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ใหใ้ชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกขอ้มลูพรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น ต่อแบบฟอรม์ละ 1 

วาระที่ผูถ้ือหุน้เสนอ 

 



 

 

เอกสารแนบทา้ย 2 

แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของ  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ............................... หุน้ ท่ีอยู ่เลขท่ี ..................... 

ถนน............................. ตาํบล/แขวง ........................... อาํเภอ/เขต ................................. จงัหวดั ............................... 

โทรศพัท ์.................................. โทรสาร ....................................... E-mail (ถา้มี)........................................................  

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

อายุ………….. ปี เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด 

(มหาชน) โดยบคุคลดงักล่าว ใหค้วามยินยอมแลว้  

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกตอ้ง ทุกประการ 

และยินยอมใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

ลงลายมือชื่อ .............................................. ผูถื้อหุน้  

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

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

 (3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ………...………………..………...……………….บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็น

กรรมการตาม (2) ยินยอมและรบัรองว่ามีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 4.2 ขา้งตน้ รวมทัง้ยอมรบั

การปฏิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 

 

ลงลายมือชื่อ ............................................ บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ 

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

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

 

หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้ 

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ที่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งหรือหนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืน จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นี ้และรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.1 ขา้งตน้ 

5. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

6. ในกรณีที่จะเสนอกรรมการเขา้ใหม่มากกว่า 1 ท่าน ใหใ้ชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกขอ้มลูพรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น ต่อแบบฟอรม์ละ 1 

ท่านที่ผูถ้ือหุน้เสนอ 


