LWH/SET/18/12/LT018
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
เรื่ อง

การเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อคําถามสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
และเสนอชื่อกรรมการเป็ นการล่วงหน้า

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) หลักเกณฑ์การให้สิท ธิ ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุ มสามัญ ผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
2) แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม (แบบ ก)
3) แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั (แบบ ข
และแบบ ค)
บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม รวมทั้ง
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ซึ่ ง
กําหนดจัดภายในเดือนเมษายน 2562 โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอแนะเรื่ องต่าง ๆ ข้างต้นได้ต้ งั แต่บดั นี้จนถึงวันที่ 31
มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ซึ่ งได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.wiik-hoeglund.com
เรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน)

(นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้น
เสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ยึดหลักตามนโยบายที่พึงปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งยัง
ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่ าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้เปิ ด
โอกาสให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการเสนอเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้นเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ น
ระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บตั ิ
ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ ทุ กท่ านมี สิทธิ ในการเสนอเรื่ อ งเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
2. หลักเกณฑ์ ในการนําเสนอ
2.1 การเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม เรื่ องที่ บริ ษทั ฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็ นระเบี ยบ
วาระการประชุม มีดงั นี้
(1) เรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ที่กาํ กับดูแลบริ ษทั ฯ หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(2) เรื่ องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งบรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.2 การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มี คุ ณ สมบัติ ถู กต้อ งและไม่ มีล กั ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสําคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. วิธีการนําเสนอ
3.1 การเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผูถ้ ื อ หุ ้ น สามารถเสนอวาระการประชุ ม ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อ พิ จารณาบรรจุ เป็ นวาระการ
ประชุมได้โดยกรอก
WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED

90 CW Tower A
35th Floor, Ratchadapisek Rd.
Huaykwang, Bangkok 10310
Thailand

T + 66 (2) 6128600
F + 66 (2) 6452828,
+ 66 (2) 6452829
W www.wiik‐hoeglund.com

Business ID 0107538000151
VAT ID 0107538000151

“แบบเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562” (แบบ ก)
ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.wiik-hoeglund.com
(2) นําส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ได้
โดยกรอก “แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษัทในการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2562” (แบบ ข) และ “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเข้ ารั บการพิจารณา
แต่ งตั้งเป็ นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.wiik-hoeglund.com และนําส่งเอกสารเพิ่มเติม
อื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผูถ้ ือหุ น้ ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ สําเนาใบหุ น้ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
4.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม และ/หรื อการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดํารง
ตําแหน่ งกรรมการบริ ษ ทั พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติ มที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริ ษทั (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5. ช่ องทางการรับเรื่องที่ผ้ถู ือหุ้นเสนอ
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ มและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
5.1 ผ่านจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ (E-mail) ถึ งเลขานุ ก ารบริ ษ ัท นายวิ ท ยา จัน ทะอุ่ ม เม้า ที่ wittaya@wiikhoeglund.com หรื อโทรสารได้ที่หมายเลข 02-645-2828-29
5.2 ไปรษณี ย ์ สามารถจัดส่งแบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด พร้อมลงลายมือชื่อใน
เอกสารแล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริ ษทั ฯ ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
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5.3 หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เลขานุ การบริ ษทั เบอร์ โทรศัพท์ 02612-8610
6. ขั้นตอนการพิจารณา
6.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองคุณสมบัติของผูถ้ ือหุ ้น เรื่ องที่ผถู้ ือหุ ้น
เสนอ และคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ผู้ถื อ หุ ้ น เสนอในเบื้ อ งต้น ตามหลัก เกณฑ์ ก่ อ นจะนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
6.2 บริ ษทั ฯ จะแจ้งเรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยระบุวา่ เป็ นวาระและ/หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอ
จากผูถ้ ือหุน้
7. ระยะเวลาในการยืน่ เรื่อง
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
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แบบ ก
แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ ม
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
วันที่..................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่....................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................โทรศัพท์ (บ้าน/ที่ทาํ งาน).......................................
(มือถือ).................................โทรสาร..................................................อีเมล์.................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) จํานวน...........................................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ดังนี้
เรื่ องที่เสนอ : …………………………………………………………………………………...…………………….
 เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน.............หน้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่ องพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ..................................................................ผูถ้ ือหุน้
(....................................................................)
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แบบ ข
แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
วันที่..........................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่....................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................โทรศัพท์ (บ้าน/ที่ทาํ งาน).......................................
(มือถือ).................................โทรสาร..................................................อีเมล์.................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) จํานวน...........................................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................
เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการ
ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจําปี 2562 โดยข้าพเจ้าเห็ น ว่าบุ ค คลดังกล่ าวมี คุ ณ สมบัติค รบถ้วนและไม่ มี ล กั ษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
พร้อมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด ซึ่ งได้ลงชื่ อรับรองความ
ถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน...............หน้า
เหตุผลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อรับเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ......................................................ผูถ้ ือหุน้
(........................................................)
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รู ปถ่าย

แบบ ค
แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ พิจารณาเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน)

วันที่.........................................
ชื่อ/นามสกุล

(ภาษาไทย)...........................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด..........................................อายุ................ปี เพศ.........................สัญชาติ..............................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่......................................ถนน........................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................................
โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทาํ งาน)...........................................(มือถือ)....................................โทรสาร......................................
อีเมล์............................................................
การถือหุน้ บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน)..........................................หุน้
สถานภาพการสมรส
คู่สมรสชื่อ............................................................ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จํานวน...................หุน้
บุตร จํานวน............คน
1. ................................................................................... อายุ............ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จํานวน...................หุ น้
2. ................................................................................... อายุ............ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จํานวน...................หุ น้
3. ................................................................................... อายุ............ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จํานวน...................หุ น้
(หากมีจาํ นวนเกิน 3 คน สามารถจัดทําเอกสารแนบได้)
ประวัตกิ ารศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
ชื่อสถาบัน
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
ปี ที่สาํ เร็ จ
.......................................................... .................................................................................. ....................................
.......................................................... .................................................................................. ....................................
.......................................................... .................................................................................. ....................................
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
สถาบัน
ปี ที่เข้าอบรม
.......................................................... .................................................................................. ....................................
.......................................................... .................................................................................. ....................................
.......................................................... .................................................................................. ....................................
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ประสบการณ์ การทํางาน / การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในปัจจุบัน
ชื่อหน่วยงาน
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

ประเภทธุรกิจ
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

ตําแหน่ง
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

ช่วงเวลา
...............................
...............................
...............................
...............................

การมีส่วนได้ เสี ยทางตรงและทางอ้ อมในบริษัทฯ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกีย่ วข้ อง และ/หรือการถือหุ้น
หรื อเข้ าร่ วมเป็ นหุ้ นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็ นการ
แข่ งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
คํายินยอม
ข้าพเจ้าได้รับ ทราบการเสนอชื่ อ และให้ ค วามยิน ยอมเข้ารั บ การพิ จารณาเลื อ กตั้งเพื่ อ ดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ยนื่ มาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริ ง ทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(............................................................)
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