
 

 

 
 
 
 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระ 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 และชือ่กรรมการลว่งหนา้ 

 

1.   วตัถปุระสงค ์ 
 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท

ฯ”) โดยบรษัิทฯ  มคีวามมุ่งมั่นในการกา้วสู่ความเป็นเลศิในเรื่องการก ากับดูแลกจิการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความ

โปรง่ใสและคณุธรรม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ไดรั้บประโยชนท์ีเ่หมาะสม เป็นธรรม และเทา่เทยีมกนั 

 
ทางบรษัิทฯ จงึเห็นควรเปิดโอกาสใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้สนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และชือ่บคุคล

เพื่อเป็นกรรมการบรษัิทล่วงหนา้ ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะ

พจิารณาการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทตาม

หลักเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด ซึง่จะชว่ยกล่ันกรองระเบยีบวาระทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ อยา่งแทจ้รงิ และคัดสรร

บคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท และสามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพเพือ่

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย    

 

2.   คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 

 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชมุและชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิท ตอ้งมคีณุสมบตัดิังนี ้

2.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนั 

2.2   มสีัดสว่นการถอืหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และจะตอ้งถอืหุน้

บรษัิทในสดัสว่นดังกลา่วตอ่เนื่องมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

2.3  ตอ้งถือหุน้ตามสัดส่วนที่ก าหนดในขอ้ 2.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ

กรรมการบรษัิท 

2.4 ตอ้งถอืหุน้ตามสัดสว่นทีก่ าหนดในขอ้ 2.2 ในวันทีก่ าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธใินการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ในปีนัน้ 

 

ทัง้นี้ ในกรณีตรวจสอบรายชือ่ผูม้สีทิธใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในปีนัน้แลว้พบวา่ ผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 2.1 ที่

เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ หรือชือ่บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิท มคีุณสมบัตไิม่ครบถว้นตามที่

ก าหนดในขอ้ 2.4 แตว่าระการประชมุทีเ่สนอ หรอืชือ่บคุคลทีเ่สนอเป็นกรรมการบรษัิทไดถ้กูบรรจใุนระเบยีบวาระการ

ประชมุแลว้นัน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมพ่จิารณาวาระการประชมุทีเ่สนอ หรอืไมน่ าเสนอชือ่บคุคลทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้

ทา่นนัน้ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

 

3.   การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

 3.1   เร ือ่งทีจ่ะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ 

3.1.1 เรือ่งทีข่ัดกับกฎหมาย ขอ้บงัคับ กฎและระเบยีบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีก่ ากับ

ดูแลบรษัิทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ มตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ และการก ากับดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ  

3.1.2 เรือ่งทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

3.1.3 เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษัิทจะด าเนนิการได ้

3.1.4 เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 
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3.1.5 เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท และขอ้มลูทีผู่ถ้อืหุน้กลา่วอา้งไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มี

ความไมป่กตขิองเรือ่งดังกลา่ว 

3.1.6 เรือ่งทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการแลว้ 

3.1.7 เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา และไดรั้บมติ

สนับสนุนดว้ยเสยีงทีน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เท็จจรงิไม่มี

การเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ 

3.1.8 เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืเอกสารไมค่รบถว้น หรอืเสนอมาไมท่ันภายในระยะเวลาที่

ก าหนด หรอืไมส่ามารถตดิตอ่ได ้

3.1.9 เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามทีก่ าหนด 

 

3.2   ข ัน้ตอนในการพจิารณา 

3.2.1 ผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการบรษัิท โดยใช ้“แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ตาม

แนบทา้ย หรือท าการแจง้เรื่องล่วงหนา้ทางอเีมลล์ ที ่ir@bjc1994.com ก่อนสง่เอกสารตน้ฉบับ 

“แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี”  ต่อคณะกรรมการบริษัทใน

ภายหลังพรอ้มหลักฐานการถือหุน้ตามหลักเกณฑ์ในขอ้ 2 ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัท

หลักทรัพย ์หรือ หลักฐานอืน่จากบรษัิทศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่การพจิารณาของ

คณะกรรมการบรษัิท (ถา้ม)ี   

 

เอกสารท ัง้หมดสง่ถงึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามทีอ่ยูด่ังนี้ 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

 

3.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนั และมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบยีบวาระการประชมุ

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นตน้ไป 

กรอกเฉพาะขอ้มูลในขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3)  ของ “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานทกุราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอระเบยีบวาระ

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” และหลักฐานการถอืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถา้

ม)ี ของผูถ้อืหุน้ทกุรายเป็นชดุเดยีวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

3.2.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรือหลายราย ทีม่คีุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบยีบวาระการ

ประชมุมากกวา่ 1 ระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ตอ้งจัดท า “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู ้

ถอืหุน้ประจ าปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบยีบวาระพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มแนบเอกสารตามที่

ก าหนดใหค้รบถว้น  

3.2.4 เรื่องทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุในหนังสอื

เชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ส าหรับเรือ่งทีไ่มผ่่าน

ความเห็นชอบ บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มเหตผุลหลังการประชมุคณะกรรมการบรษัิท

ทันทหีรอืในวันท าการถัดไปผ่านชอ่งทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซต์

บรษัิทฯ และแจง้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

4.   การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษิทั 

 4.1   คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

4.1.1  มคีุณสมบัตคิรบถว้น และไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายและหลักเกณฑข์องพระราชบัญญัติ

บรษัิทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และกฏหมาย ประกาศ ระเบยีบ 

หรือหลักเกณฑอ์ืน่ที่เกีย่วขอ้ง ตลอดจนถงึขอ้บังคับบรษัิทฯ และการก ากับดูแลกจิการที่ดีของ

บรษัิทฯ 

mailto:ir@bjc1994.com%20สำหรับ
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4.1.2 มภีาวะผูน้ า วสิยัทัศนก์วา้งไกล มคีณุธรรม จรยิธรรม และมปีระวัตกิารท างานทีด่ ี

4.1.3 เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในกจิการของบรษัิทฯ และสามารถอทุศิเวลาใหแ้กบ่รษัิทไดอ้ยา่งเต็มที่ 

4.1.4 มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

4.1.5 ไมป่ระกอบกจิการหรอืเขา้ร่วมในกจิการอนัมรีปูแบบเดยีวกัน และเป็นการแขง่ขันกบักจิการงานของ

บรษัิทฯ ไมว่า่จะท าเพือ่ประโยชนต์นหรอืผูอ้ืน่ 

4.1.6 ไมเ่ป็นขา้ราชการการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีใ่นพรรคการเมอืง 

 

4.2 ข ัน้ตอนในการพจิารณา 

4.2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดท าหนังสอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทตอ่

คณะกรรมการบรษัิท โดยใช ้“แบบค าขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ” และ “แบบขอ้มูล

บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ” และเอกสารอืน่ๆ หรอื

ท าการแจง้เรื่องล่วงหนา้ทางอเีมลล ์ที่ ir@bjc1994.com ก่อนสง่เอกสารตน้ฉบับ “แบบค าขอ

เสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ” และ “แบบขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการ

พจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ” และเอกสารอืน่ๆ ต่อคณะกรรมการบรษัิทในภายหลังได ้โดย

แนบเอกสารประกอบดังตอ่ไปนี้   

 หลักฐานการถือหุน้ตามหลักเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย์ หรือ 

หลักฐานอืน่จากบรษัิทศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

 เอกสารเพือ่ประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบัต ิไดแ้ก ่หลักฐานการศกึษา หลักฐานการ

ฝึกอบรม ประวัตกิารท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

พจิารณา (ถา้ม)ี ของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 

  

เอกสารท ัง้หมดสง่ถงึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามทีอ่ยูด่ังนี้ 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

 

4.2.2 ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น

กรรมการบรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิท ผูถ้อืหุน้ทกุรายตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบค าขอเสนอชือ่

บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ” ใหค้รบถว้นและลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน จากนัน้รวบรวม “แบบค าขอ

เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ” พรอ้มทัง้หลักฐานตามทีก่ าหนดของผูถ้อืหุน้ทกุราย รวมเป็น

ชดุเดยีวกันเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท พรอ้ม “แบบขอ้มูลบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้

รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ” และเอกสารอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดตามขอ้ 4.2.1 

4.2.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรือหลายราย ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็น

กรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผูถ้ือหุน้จะตอ้งจัดท า “แบบค าขอเสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็น

กรรมการ” 1 แบบ ตอ่กรรมการ 1 คน พรอ้มทัง้หลักฐานตามทีก่ าหนดของผูถ้อืหุน้ทกุราย ลงชือ่

ไวเ้ป็นหลักฐานและแนบหลักฐานของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการตามทีก่ าหนดทกุคน

ใหค้รบถว้น 

4.2.4 เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ และน าเสนอใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทเป็น

ผูพ้จิารณาความเหมาะสม บคุคลทีผ่า่นความเห็นชอบและพจิารณาจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุ

รายชือ่ในระเบยีบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ ในหนังสอืเชญิประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี พรอ้ม

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ส าหรับบคุคลทีไ่มผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบพรอ้มทัง้เหตผุลหลังการประชมุคณะกรรมการบรษัิทในวันท าการ

ถัดไป โดยผ่านชอ่งทางเผยแพรข่องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เว็บไซตบ์รษัิทฯ และแจง้ที่

ประชมุผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวันประชมุผูถ้อืหุน้ 
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แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
 

1.   ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้อืหุน้  

ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท) ......................................................................................................  

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้ ...................................................................................................  

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

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

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

2.   จ านวนหุน้ BJCHI ทีถ่อืครอง ณ วันยืน่ค าเสนอ................................................................................หุน้  

3.   ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เรือ่ง ............................ 

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

4.   โดยมขีอ้เสนอเพือ่พจิารณาดังนี้

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

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

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

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

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

และมขีอ้มลูประกอบทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (เชน่ ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้) 

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

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

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

ซึง่มเีอกสารประกอบเพิม่เตมิทีไ่ดล้งชือ่รับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน ......................................แผน่ 

5.   เอกสารหลักฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

5.1  หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่ หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์ หรอืหลักฐานอืน่จากบรษัิท ศนูยรั์บฝาก

หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

5.2    หลักฐานแสดงตน  

 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสอืเดนิทาง (กรณี

ชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้มส าเนา

บตัรประจ าตัวประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ด ้

ลงชือ่ในแบบค าขอเสนอนี้ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลักฐานทีแ่นบมานี้ถกูตอ้งครบถว้นและยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลหรือ

เอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้ 

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

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

 วนัที ่………………………………………… 

 

 

ประทบัตรา

บริษัท 

(ถา้มี) 
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แบบค าขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ 

 

1.   ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้อืหุน้  

ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท) ...................................................................................................  

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้ ...............................................................................................  

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

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

2.   จ านวนหุน้ BJCHI ทีถ่อืครอง ณ วันยืน่ค าเสนอ.............................................................................หุน้  

3.   รายชือ่บคุคลทีป่ระสงคจ์ะเสนอชือ่เพือ่พจิารณาเขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2562  
 

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

4.   เอกสารหลักฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มค าขอเสนอชือ่บคุคล  
 4.1  หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรือหลักฐานอืน่จากบรษัิท ศูนยรั์บฝาก

หลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยส์นิ หรือ
ส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

 
 4.2  หลักฐานแสดงตน  

 กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสอืเดนิทาง (กรณี
ชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้มส าเนา
บตัรประจ าตัวประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้ง
ชือ่ในแบบค าขอเสนอนี้ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูและเอกสารหลักฐานทีแ่นบมานี้ถกูตอ้งครบถว้นและยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผย   ขอ้มลูหรอื
เอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้ 
 
 
 

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

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

 วนัที ่………………………………………… 

 

 

 

 

  

ประทบัตรา

บริษัท 

(ถา้มี) 
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 แบบขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ  

 

 

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 .................................... จังหวัด ..................................... โทรศัพท ์........................  

      (3)  ท ีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทย) ...............................................................  

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

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

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

 

 
ตดิรปูส ี

ขนาด 2 นิ้ว 
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3.   คณุสมบตัติามวชิาชพี  

      (1)  คณุวฒุทิางการศกึษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศกึษา)  

                ชือ่สถาบนัทีส่ าเร็จการศกึษา                          ชือ่คณุวฒุแิละสาขาวชิาเอก        ปีทีส่ าเร็จ  

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

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

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

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

     (2)  หลักสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษัิท 
 
                      ชือ่หลักสตูร                     ผูจั้ดหลักสตูร         ปีทีเ่ขา้รว่ม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ        หนา้ 2 
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5.  การถอืหุน้ใน บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีวันที.่.......................................... (วนัทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่)  

     (1)  ผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ ถอืหุน้สามัญจ านวน ........................................ หุน้   

(2)  คูส่มรส ถอืหุน้สามญัจ านวน ...........................................................หุน้ 

     (3)  บตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ 

     ชือ่ .................................................................... ถอืหุน้สามัญจ านวน................................... หุน้ 

     ชือ่ .................................................................... ถอืหุน้สามัญจ านวน................................... หุน้ 

     ชือ่ .................................................................... ถอืหุน้สามัญจ านวน................................... หุน้ 

     ชือ่ .................................................................... ถอืหุน้สามัญจ านวน................................... หุน้ 

 

   ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................. ตกลงใหเ้สนอชือ่ และขอ้มลู

ในเอกสารฉบับนี้เพือ่เขา้รับการพจิารณาเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทและรับรองว่ารายละเอยีดในแบบขอ้มูล

ขา้งตน้นี้ถกูตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบทีย่ืน่มาพรอ้มนี้เป็นความจรงิทกุประการ และยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผย

ขอ้มลูหรอืเอกสารประกอบดังกลา่วได ้

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

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

                                                                                                        

                                                       วนัที ่……………………………………………… 

 

 

แบบขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ        หนา้ 3 
 


