
 
 
 
 
 
 

 หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษิทั 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

 

1.   วตัถปุระสงค ์ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักก ากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิท บีเจซ ีเฮฟวี่ อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิทฯ”) โดยบรษัิทฯ  มคีวามมุง่มัน่ในการกา้วสูค่วามเป็นเลศิในเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมพีืน้ฐานอยู่

บนความโปรง่ใสและคณุธรรม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดรั้บประโยชนท์ีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

 

ทางบรษัิทฯ จงึเห็นควรเปิดโอกาสใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้สนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิท ซึง่ถอืเป็น

สว่นหนึง่ของการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะพจิารณาการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ไดเ้สนอชือ่

บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด    

 

2.   คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 

 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทตอ้งมคีณุสมบตัดิังนี ้

 2.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนั 

2.2   มสีดัสว่นการถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 

3.   การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษิทั 

 3.1   คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

3.1.1  มคีุณสมบัตคิรบถว้นตามหลักเกณฑข์องพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บังคับบรษัิท และการก ากับดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ 

3.1.2 มภีาวะผูน้ า วสิยัทัศนก์วา้งไกล มคีณุธรรม จรยิธรรม และมปีระวัตกิารท างานทีด่ ี

3.1.3 เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในกจิการของบรษัิทฯ และสามารถอทุศิเวลาใหแ้กบ่รษัิทไดอ้ยา่งเต็มที ่

3.1.4 มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

3.1.5 ไม่ประกอบกจิการหรอืเขา้ร่วมในกจิการอันมรีูปแบบเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกจิการ

งานของบรษัิทฯ ไมว่า่จะท าเพือ่ประโยชนต์นหรอืผูอ้ ืน่ 

3.1.6 ไมเ่ป็นขา้ราชการการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีใ่นพรรคการเมอืง 

 

3.2 ข ัน้ตอนในการพจิารณา 

3.2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดท าหนังสอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ

บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช ้“แบบค าขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกต ัง้เป็น

กรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560” และ “แบบขอ้มูลบุคคลที่

ไดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผู ้

ถอืหุน้ ประจ าปี 2560” และเอกสารอื่นๆ หรือท าการแจง้เรื่องล่วงหนา้ทางอีเมลล์ ถงึ

เลขานุการบรษัิทที ่ir@bjc1994.com กอ่นสง่เอกสารตน้ฉบับ “แบบค าขอเสนอชือ่บุคคล

เพือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560” และ “แบบ

ขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ ในการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560”   และเอกสารอืน่ๆ ต่อคณะกรรมการบรษัิทใน

ภายหลังได ้โดยแนบเอกสารประกอบดังตอ่ไปนี้   

 

 

mailto:ir@bjc1994.com%20สำหรับ


 

 

 

 

 หลักฐานการถอืหุน้ตามหลักเกณฑ ์ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอื 

หลักฐานอืน่จากบรษัิทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ ไดแ้ก่ หลักฐานการศึกษา 

หลักฐานการฝึกอบรม ประวัตกิารท างาน และเอกสารประกอบเพิม่เตมิที่จะเป็น

ประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี ของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 

  

เอกสารทัง้หมดสง่ถงึบรษัิทฯ ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2559 ตามทีอ่ยูด่ังนี ้

 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

 

3.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนั และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็น

กรรมการบรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิท ผูถ้ือหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบค าขอ

เสนอชือ่บุคคลเพื่อเลอืกต ัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 

2560” ใหค้รบถว้นและลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน จากนัน้รวบรวม “แบบค าขอเสนอชือ่บุคคล

เพือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560” พรอ้มทัง้

หลักฐานตามทีก่ าหนดของผูถ้อืหุน้ทุกราย รวมเป็นชดุเดียวกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิท พรอ้ม “แบบขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็น

กรรมการ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560” และเอกสารอืน่ๆ ตามทีก่ าหนด

ตามขอ้ 3.2.1 

3.2.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชือ่บคุคลเพือ่

เป็นกรรมการบรษัิทมากกว่า 1 คน ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจัดท า “แบบค าขอเสนอชือ่บุคคลเพือ่

เลือกต ัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้ ือหุ ้น  ประจ าปี 2560” 1 แบบ ต่อ

กรรมการ 1 คน พรอ้มทัง้หลักฐานตามทีก่ าหนดของผูถ้อืหุน้ทุกราย ลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน

และแนบหลักฐานของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามที่ก าหนดทุกคนให ้

ครบถว้น 

3.2.4 เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ และน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษัทเป็นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสม บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบและพิจารณาจาก

คณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุรายชือ่ในระเบยีบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ ในหนังสอืเชญิประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ส าหรับบคุคลทีไ่มผ่า่นความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบพรอ้มทัง้เหตุผลหลัง

การประชุมคณะกรรมการบรษัิทในวันท าการถัดไป โดยผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตบ์รษัิทฯ และแจง้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวันประชมุผู ้

ถอืหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หลักเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560       หนา้ 2 
 



  
 
 
 
 
 

 

 แบบค าขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
ประจ าปี 2560 

 

1.   ขอ้มลูท ัว่ไปของผูถ้อืหุน้  
 
ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท) .............................................................................................  
 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้ ..........................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

โทรศัพท ์.............................. โทรสาร ............................. อเีมลล ์.......................................  

 
2.   จ านวนหุน้ BJCHI ทีถ่อืครอง ณ วนัยืน่ค าเสนอชือ่............................................................หุน้  

 

3.   รายชือ่บคุคลทีป่ระสงคจ์ะเสนอชือ่เพือ่พจิารณาเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ  
       
.......................................................................................................................................  
       
....................................................................................................................................... 
  

4.   เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มค าขอเสนอชือ่บคุคล  

 
 4.1 หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลกัทรัพย ์หรอืหลกัฐานอืน่จากบรษัิท ศนูยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
หรอืส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

 
 4.2  หลกัฐานแสดงตน  

 กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้ม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจ
ลงนามทีไ่ดล้งชือ่ในแบบค าขอเสนอนี ้พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

5.   ค ารบัรอง  
      ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลักฐานทีแ่นบมานีถู้กตอ้งครบถว้นและยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผย   

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้ 
 
 

ลงชือ่ ........................................ ผูถ้อืหุน้  
 

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

 วันที ่………………………………………… 

 

 

 

ประทบัตรา

บริษัท 

(ถา้มี) 



 
 
 
 
 
 

 

 แบบขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560  

 

1.  ขอ้มลูท ัว่ไปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่  

 
(1)  ชือ่-ชือ่สกลุ (ภาษาไทย)..................................................................................................  

      (ภาษาองักฤษ) ..............................................................................................................  

(2)  วัน/เดอืน/ปีเกดิ................................................................ อาย ุ................................... ปี  

(3)  สญัชาต ิ.................................................  

(4)  คูส่มรส ชือ่ ........................................................ (ชือ่สกลุเดมิ........................................ )  

(5)  บตุร ................................ คน ไดแ้ก ่ 

          ชือ่ ..................................................... อาย ุ.......... ปี ทีท่ างาน ....................................... 

          ชือ่ ..................................................... อาย ุ.......... ปี ทีท่ างาน ....................................... 

          ชือ่ ..................................................... อาย ุ.......... ปี ทีท่ างาน ....................................... 

          ชือ่ ..................................................... อาย ุ.......... ปี ทีท่ างาน ....................................... 

 

2.  ทีอ่ยูป่จัจบุนั  

     (1)  ทีอ่ยูส่ถานประกอบธุรกจิ   ชือ่สถานประกอบธรุกจิ.............................................................. 

           เลขที ่.................... ตรอก/ซอย ................................. ถนน ............................................  

           ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต ..................................................  

           จังหวดั ..................................................... โทรศัพท ์.....................................................  

     (2)  ทีอ่ยูส่ถานทีพ่ านกัอาศยั เลขที ่.................. ตรอก/ซอย ...................................................  

            ถนน ....................................................... ต าบล/แขวง .................................................  

            อ าเภอ/เขต ........................... จังหวดั ..................................... โทรศัพท ์........................  

      (3)  ทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทย) ......................................................  

       .................................................................................................................................  

       ................................................................................................................................. 
 
 
 

 
 

ตดิรปูส ี
ขนาด 2 นิ้ว 

 



 
 
 
 
3.   คณุสมบตัติามวชิาชพี  

      (1)  คณุวฒุทิางการศกึษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศกึษา)  

            ชือ่สถาบนัทีส่ าเร็จการศกึษา                  ชือ่คณุวฒุแิละสาขาวชิาเอก               ปีทีส่ าเร็จ  

..............................................................     ..............................................    ........................  

..............................................................     ..............................................    ........................  

..............................................................     ..............................................    ........................  

..............................................................     ..............................................    ........................  

 
     (2)  หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษัิท 
 
                ชือ่หลักสตูร                ผูจ้ัดหลกัสตูร                ปีทีเ่ขา้รว่ม 

...........................................................................    ...................................   ........................ 

...........................................................................    ...................................   ........................ 

...........................................................................    ...................................   ........................ 

...........................................................................    ...................................   ........................ 

 
 
4.  ประสบการณ์การท างาน 5 ปียอ้นหลงัจนถงึปจัจบุนั 
   
       ปี พ.ศ.         ชือ่สถานทีท่ างาน                      ประเภทธรุกจิ  ต าแหน่งงาน 
 

......................   ..................................................    ...................................   ........................ 

......................   ..................................................    ...................................   ........................ 

......................   ..................................................    ...................................   ........................ 

......................   ..................................................    ...................................   ........................ 

......................   ..................................................    ...................................   ........................ 
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5.  การถอืหุน้ใน บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีวันที.่.......................................... (วันทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่)  

     ผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ ถอืหุน้สามญัจ านวน ................. หุน้  คูส่มรส ถอืหุน้สามญัจ านวน ...............หุน้ 

     บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ 

    (1)  ชือ่ .................................................................... ถอืหุน้สามญัจ านวน.......................... หุน้ 

    (2)  ชือ่ .................................................................... ถอืหุน้สามญัจ านวน.......................... หุน้ 

    (3)  ชือ่ .................................................................... ถอืหุน้สามญัจ านวน.......................... หุน้ 

    (4)  ชือ่ .................................................................... ถอืหุน้สามญัจ านวน.......................... หุน้ 

 

   ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................. ตกลงใหเ้สนอชื่อ 

และขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้เพือ่เขา้รับการพจิารณาเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทและรับรองว่ารายละเอยีด

ในแบบขอ้มูลขา้งตน้นี้ถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบทีย่ืน่มาพรอ้มนี้เป็นความจรงิทุกประการ และ

ยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารประกอบดังกลา่วได ้

ลงชือ่ ............................................ บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 

                                                  ( ……...................................... )  

                                                                                                        

                                                    วันที ่……………………………………………… 
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