
 

 

 
 
 
 
 
 

 
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระ 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 และชือ่กรรมการลว่งหนา้ 
 

1.   วตัถปุระสงค ์ 
 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 

โดยบรษัิทฯ  มคีวามมุ่งมั่นในการกา้วสูค่วามเป็นเลศิในเรือ่งการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีมพีืน้ฐานอยูบ่นความโปร่งใสและ

คณุธรรม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ไดร้ับประโยชนท์ีเ่หมาะสม เป็นธรรม และเทา่เทยีมกัน 
 

บรษัิทฯ จงึเห็นควรเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้สนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และชือ่บุคคลเพือ่

เป็นกรรมการบรษัิทล่วงหนา้ ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะพจิารณาการ

ใหส้ทิธผิูถ้ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้และชือ่บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิทตามหลักเกณฑท์ี่

บรษัิทฯ ก าหนด ซึง่จะช่วยกล่ันกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ อย่างแทจ้รงิ และคัดสรรบุคคลทีม่ี

คุณสมบัตเิหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท และสามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ดอ้ย่างมีประสทิธภิาพเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบรษัิทและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย    
 

2.   คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 

 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชมุและชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิท ตอ้งมคีณุสมบัตดิังนี ้

2.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน 

2.2   มสีดัสว่นการถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยไดท้ัง้หมด และจะตอ้งถอืหุน้บรษัิท

ในสดัสว่นดังกลา่วตอ่เนื่องมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

2.3  ตอ้งถอืหุน้ตามสัดสว่นทีก่ าหนดในขอ้ 2.2 ในวันทีเ่สนอระเบยีบวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่กรรมการ

บรษัิท 

2.4 ตอ้งถอืหุน้ตามสัดสว่นทีก่ าหนดในขอ้ 2.2 ในวันทีก่ าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ในปีนัน้ 
 

ทัง้นี้ ในกรณีตรวจสอบรายชือ่ผูม้สีทิธใินการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ในปีนัน้แลว้พบว่า ผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 2.1 ที่

เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ หรอืชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิท มคีุณสมบัตไิมค่รบถว้นตามทีก่ าหนด

ในขอ้ 2.4 แตว่าระการประชมุทีเ่สนอ หรอืชือ่บคุคลทีเ่สนอเป็นกรรมการบรษัิทไดถ้กูบรรจุในระเบยีบวาระการประชมุแลว้

นัน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่พจิารณาวาระการประชมุทีเ่สนอ หรอืไม่น าเสนอชือ่บุคคลทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ท่านนัน้ใหท้ี่

ประชมุพจิารณา  

 

3.   การเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

 3.1   เรือ่งทีจ่ะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชุม 

3.1.1 เรื่องทีข่ัดกับกฎหมาย ขอ้บังคับ กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีก่ ากับ

ดแูลบรษัิทฯ หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บังคับ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และการก ากับดแูลกจิการที่

ดขีองบรษัิทฯ  

3.1.2 เรือ่งทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

3.1.3 เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษัิทจะด าเนนิการได ้

3.1.4 เรือ่งทีเ่ป็นอ านาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แต่เป็นกรณีทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

อยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 
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3.1.5 เรื่องทีเ่กีย่วกับการด าเนนิธุรกจิปกตขิองบรษัิท และขอ้มูลทีผู่ถ้อืหุน้กล่าวอา้งไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ามี

ความไมป่กตขิองเรือ่งดังกลา่ว 

3.1.6 เรือ่งทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการแลว้ 

3.1.7 เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และไดร้ับมติ

สนับสนุนดว้ยเสยีงทีน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เท็จจรงิไม่มกีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ 

3.1.8 เรื่องที่ผูถ้ือหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือเอกสารไม่ครบถว้น หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่

ก าหนด หรอืไมส่ามารถตดิตอ่ได ้

3.1.9 เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตไิมค่รบถว้นตามทีก่ าหนด 

 

3.2   ข ัน้ตอนในการพจิารณา 

3.2.1 ผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการบรษัิท โดยใช ้“แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ตาม

แนบทา้ย หรอืท าการแจง้เรือ่งลว่งหนา้ทางอเีมลล ์ที ่ir@bjc1994.com กอ่นสง่เอกสารตน้ฉบับ “แบบ

เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี”  ต่อคณะกรรมการบรษัิทในภายหลังพรอ้ม

หลักฐานการถอืหุน้ตามหลักเกณฑใ์นขอ้ 2 ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอื หลักฐาน

อืน่จากบรษัิทศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้ม)ี   

 

เอกสารท ัง้หมดสง่ถงึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีอ่ยูด่ังนี้ 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) 

594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

 

3.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกัน และมคีุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบยีบวาระการประชมุตอ่

คณะกรรมการบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน และผูถ้ือหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอก

เฉพาะขอ้มลูในขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3)  ของ “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจ าปี” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานทุกราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” และหลักฐานการถอืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหุน้

ทกุรายเป็นชดุเดยีวกันเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

3.2.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบยีบวาระการประชมุ

มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ือหุน้ตอ้งจัดท า “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบยีบวาระพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มแนบเอกสารตามทีก่ าหนดให ้

ครบถว้น  

3.2.4 เรือ่งทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุในหนังสอืเชญิ

ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ส าหรับเรื่องทีไ่ม่ผ่านความ

เห็นชอบ บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มเหตุผลหลังการประชมุคณะกรรมการบรษัิททันทหีรือ

ในวันท าการถัดไปผ่านชอ่งทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตบ์รษัิทฯ และ

แจง้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

4.   การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษิทั 

 4.1   คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

4.1.1  มคีณุสมบัตคิรบถว้น และไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายและหลักเกณฑข์องพระราชบัญญัตบิรษัิท

มหาชนจ ากัด พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และกฏหมาย ประกาศ ระเบยีบ หรือ

หลักเกณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนถงึขอ้บังคับบรษัิทฯ และการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ 

4.1.2 มภีาวะผูน้ า วสิยัทัศนก์วา้งไกล มคีณุธรรม จรยิธรรม และมปีระวัตกิารท างานทีด่ ี

4.1.3 เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในกจิการของบรษัิทฯ และสามารถอทุศิเวลาใหแ้กบ่รษัิทไดอ้ยา่งเต็มที ่

mailto:ir@bjc1994.com%20สำหรับ
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4.1.4 มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

4.1.5 ไม่ประกอบกจิการหรือเขา้ร่วมในกจิการอันมรีูปแบบเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกจิการงานของ

บรษัิทฯ ไมว่า่จะท าเพือ่ประโยชนต์นหรอืผูอ้ืน่ 

4.1.6 ไมเ่ป็นขา้ราชการการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีใ่นพรรคการเมอืง 

 

4.2 ข ัน้ตอนในการพจิารณา 

4.2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดท าหนังสอืเสนอชือ่บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิทต่อ

คณะกรรมการบรษัิท โดยใช ้“แบบค าขอเสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ” และ “แบบขอ้มูล

บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ” และเอกสารอืน่ๆ หรอืท า

การแจง้เรือ่งล่วงหนา้ทางอเีมลล ์ที ่ir@bjc1994.com กอ่นสง่เอกสารตน้ฉบับ “แบบค าขอเสนอชือ่

บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ” และ “แบบขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการพจิารณา

เลอืกต ัง้เป็นกรรมการ” และเอกสารอืน่ๆ ต่อคณะกรรมการบรษัิทในภายหลังได ้โดยแนบเอกสาร

ประกอบดังตอ่ไปนี้   

• หลักฐานการถือหุน้ตามหลักเกณฑ์ ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 

หลักฐานอืน่จากบรษัิทศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

• เอกสารเพื่อประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบัต ิไดแ้ก่ หลักฐานการศกึษา หลักฐานการ

ฝึกอบรม ประวัตกิารท างาน และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชนต์่อการพจิารณา 

(ถา้ม)ี ของบคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่ 

  

เอกสารท ัง้หมดสง่ถงึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีอ่ยูด่ังนี้ 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) 

594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

 

4.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกัน และมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ

บรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิท ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบค าขอเสนอชือ่บุคคลเพือ่

เป็นกรรมการ” ใหค้รบถว้นและลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน จากนัน้รวบรวม “แบบค าขอเสนอชือ่บุคคล

เพือ่เป็นกรรมการ” พรอ้มทัง้หลักฐานตามทีก่ าหนดของผูถ้อืหุน้ทกุราย รวมเป็นชดุเดยีวกันเพือ่เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท พรอ้ม “แบบขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพจิารณา

เลอืกต ัง้เป็นกรรมการ” และเอกสารอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดตามขอ้ 4.2.1 

4.2.3 ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายราย ที่มีคุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชือ่บุคคลเพื่อเป็น

กรรมการบรษัิทมากกวา่ 1 คน ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจัดท า “แบบค าขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ” 

1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พรอ้มทัง้หลักฐานตามทีก่ าหนดของผูถ้อืหุน้ทุกราย ลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน

และแนบหลักฐานของบคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการตามทีก่ าหนดทกุคนใหค้รบถว้น 

4.2.4 เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ และน าเสนอใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทเป็นผู ้

พจิารณาความเหมาะสม บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบและพจิารณาจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุ

รายชือ่ในระเบยีบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ ในหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี พรอ้มความเหน็

ของคณะกรรมการบรษัิท ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บริษัทฯ 

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบพรอ้มทัง้เหตผุลหลังการประชมุคณะกรรมการบรษัิทในวันท าการถัดไป โดย

ผา่นชอ่งทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เว็บไซตบ์รษัิทฯ และแจง้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

อกีครัง้ในวันประชมุผูถ้อืหุน้ 
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แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
 

1.   ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้อืหุน้  

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

ทีอ่ยูปั่จจุบัน (ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้ ...................................................................................................  

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

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

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

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

3.   ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เรือ่ง ............................ 

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

4.   โดยมขีอ้เสนอเพือ่พจิารณาดังนี้

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

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

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

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

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

และมขีอ้มลูประกอบทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (เชน่ ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้) 

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

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

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

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

5.   เอกสารหลักฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

5.1  หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่ หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์ หรอืหลักฐานอืน่จากบรษัิท ศนูยร์ับฝาก

หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรอืตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

5.2    หลักฐานแสดงตน  

• กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสอืเดนิทาง (กรณี

ชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

• กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิุคคล (อายุไม่เกนิ 3 เดอืน) พรอ้มส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้ง

ชือ่ในแบบค าขอเสนอนี้ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ถูกตอ้งครบถว้นและยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลหรือ

เอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้ 

 
 
 

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

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

 วนัที ่………………………………………… 

 

ประทบัตรา

บริษัท 

(ถา้มี) 
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แบบค าขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ 

 

1.   ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้อืหุน้  

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

ทีอ่ยูปั่จจุบัน (ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้ ...............................................................................................  

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

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

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

3.   รายชือ่บุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพจิารณาเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 2564 
 

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

4.   เอกสารหลักฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มค าขอเสนอชือ่บคุคล  
 4.1  หลักฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบรษัิท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรอืตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรอืผูร้ับฝากทรัพยส์นิ หรอืส าเนา
ใบหุน้ทีล่งนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

 
 4.2  หลักฐานแสดงตน  

• กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดนิทาง (กรณี
ชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

• กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้มส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งชือ่ใน
แบบค าขอเสนอนี ้พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลักฐานทีแ่นบมานี้ถูกตอ้งครบถว้นและยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผย   ขอ้มูลหรอื
เอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้ 
 
 
 
 
 

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

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

 วนัที ่………………………………………… 

 

 

 

 

  

ประทบัตรา

บริษัท 

(ถา้มี) 
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 แบบขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ  

 

 

1.  ขอ้มลูท ัว่ไปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่  

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

      (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................  

(2)  วนั/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)  ทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทย) ...............................................................  

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

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

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

 

 
ตดิรูปส ี

ขนาด 2 นิ้ว 
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3.   คณุสมบตัติามวชิาชพี  

      (1)  คณุวฒุทิางการศกึษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศกึษา)  

                ชือ่สถาบันทีส่ าเร็จการศกึษา                          ชือ่คณุวฒุแิละสาขาวชิาเอก        ปีทีส่ าเร็จ  

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

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

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

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

     (2)  หลักสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกับการเป็นกรรมการบรษัิท 
 
                      ชือ่หลักสตูร                     ผูจ้ัดหลักสตูร         ปีทีเ่ขา้ร่วม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบขอ้มูลบคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ        หนา้ 2 
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5.  การถอืหุน้ใน บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีวันที.่.......................................... (วนัทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่)  

     (1)  ผูท้ีไ่ดร้ับการเสนอชือ่ 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 และขอ้มลูใน

เอกสารฉบับนี้เพือ่เขา้รับการพจิารณาเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทและรับรองว่ารายละเอยีดในแบบขอ้มูลขา้งตน้นี้

ถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบทีย่ืน่มาพรอ้มนี้เป็นความจรงิทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลหรือ

เอกสารประกอบดังกลา่วได ้

ลงชือ่ ............................................ บคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่ 

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

                                                                                                        

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

 

 

แบบขอ้มูลบคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ        หนา้ 3 
 


