
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพ่ือเสนอวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
        
วัตถปุระสงค์ 

บริษัทบริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้น 
ในฐานะผูมี้ส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ และความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงมีนโยบายสนบัสนุน           
ผูถื้อหุ้นให้สามารถแสดงความเห็นโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินกิจการไดส้ะดวกยิ่งขึ้น ดงันั้น                 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษทัจึงมีนโยบายใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเร่ืองดงัต่อไปน้ีก่อนท่ีบริษทัจะ
ส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

(1) เสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่มีความส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ 
(2) เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ 
 1. ช่วงระยะเวลาของการให้สิทธิ  
  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 
 

 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ 
  (1) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั มีสิทธิออกเสียงนับ

รวมกนัได ้
  (2) สัดส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
  (3)  ตอ้งถือหุน้ตามสัดส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 2. (2) ในวนัท่ีเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ 
  (4)  ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีก าหนดในข้อ 2. (2) ในวนั Record Date เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้า

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีนั้น 
 

อน่ึง หากบริษทัตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นในวนั Record Date เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ในปีนั้น (ตามคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 2. (4)) และไม่พบช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้ 2. (1) ถือหุน้ครบถว้นตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 2. (2) แต่วาระการประชุมท่ีเสนอ หรือช่ือบุคคลท่ีถูกเสนอเป็นกรรมการของผูถื้อหุ้นตามขอ้ 2. (1) ได้
ถูกบรรจุในวาระการประชุมแลว้นั้น บริษทัขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมท่ีเสนอ หรือไม่น าเสนอช่ือ
บุคคลท่ีถูกเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่านนั้นใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

 3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพจิารณา  
  บริษทัขอใหผู้ใ้ชสิ้ทธิแนบเอกสารและระบุขอ้มูลท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
  (1) หลกัฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระการ

ประชุม ไดแ้ก่  
 - กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง

กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
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 - กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนใน

ต่างประเทศตอ้งมีโนตารีพบัลิค (Notary Public) รับรองดว้ย) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีได้              
ลงลายมือช่ือในหนงัสือน้ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

  (2) หลกัฐานยืนยนัการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์
หรือเอกสารหลกัฐานจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

  (3) ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเร่ือง (กรณีผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 คน ใหร้ะบุทุกราย)  
  (4) หนังสือท่ีจะเสนอตอ้งระบุว่าเป็นเร่ืองเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา ระบุวตัถุประสงค์

และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอพร้อมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพิจารณา ระบุขอ้เท็จจริง 
เหตุผล ประเด็นท่ีตอ้งการใหพ้ิจารณา ประโยชน์ท่ีคาดวา่บริษทัและผูถื้อหุน้จะไดรั้บ  

  (5) กรณีเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตอ้งแนบเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี  
   (5.1) หนังสือของผู ้เสนอ ต้องระบุช่ือบุคคลท่ีตนเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็น

กรรมการบริษทั  
(5.2) บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมท่ีจะเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยตอ้งระบุประวติัส่วนตวั เช่น ช่ือ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา 
การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) การถือหุ้นในบริษทั 
ประวติัการท างาน เช่น ต าแหน่งปัจจุบนั การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ประสบการณ์ท างาน 
ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัฐานทางการ
ศึกษา การฝึกอบรม และตอ้งมีขอ้ความแสดงความยนิยอมและรับรองวา่  
- ตนมีคุณสมบติัเหมาะสมครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีความพร้อมในการท่ีจะ
 ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั  
- ขอ้ความท่ีแจง้และเอกสารหลกัฐานท่ียืน่มีความถูกตอ้งและเป็นความจริง  
- ในระหว่างกระบวนการเสนอช่ือ นบัตั้งแต่วนัท่ีท าหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวนัท่ี

บริษทัส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุ้น จะไม่เปิดเผยการไดรั้บการเสนอช่ือต่อผูใ้ด  
- ยนิยอมปฏิบติัตามกระบวนการสรรหาของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  

 

 4. เง่ือนไขในการพจิารณา  
  4.1 การเสนอวาระการประชุม  
   ส่วนท่ี 1 : เร่ืองท่ีบริษทัพิจารณาไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่  
   (1) คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเร่ือง ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  
   (2)  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิได้

แสดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว  
   (3) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์ 
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   (4)  เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 

และเร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ  10 ของจ านวนสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไป
อยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

   (5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
 

   ส่วนท่ี 2 : บริษทัจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม 
      และมีความเหมาะสม 
 

  4.2 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
   ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องสถาบนัท่ีก ากบัดูแลบริษทั 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี  

     - พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  
     - พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
    - พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551  
    - ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
    - ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
    -  ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
    - ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั  

 (2)   มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ        
  ท่ีเป็นประโยชน์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและความจ าเป็นต่อองคป์ระกอบของโครงสร้าง 

กรรมการท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณา
ทกัษะความเช่ียวชาญ (Board Skill Matrix) ไดแ้ก่  

    1.   ดา้นการเงิน (เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การลงทุน ตลาดทุน)  
    2.   ดา้นบญัชี (การบญัชี การสอบบญัชี การตรวจสอบภายใน)  
    3.   ดา้นกฎหมาย (กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายอาญา กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดี)  
    4.   ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    5.   ดา้นบริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจท่ีเก่ียวกบั AMC (การปรับโครงสร้างหน้ีและ 
      อสังหาริมทรัพย)์ การวางแผนกลยทุธ์ การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย)์  
    6.   ดา้นนวตักรรม (Innovation) 
    7.  ดา้น GRC (Governance, Risk and Compliance) ไดแ้ก่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
      การบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั กฎหมาย รวมถึงการ 
      รายงานและการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแล 
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ทั้งน้ี บริษัทมีความสนใจผูซ่ึ้งมีทักษะความเช่ียวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด และนวัตกรรม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวัในการด าเนินธุรกิจทั้งในส่วนธุรกิจรูปแบบเดิมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และธุรกิจ
รูปแบบอ่ืน ๆ ในอนาคต ในยคุดิจิทลัท่ีมีการใช ้New Technology และการเผชิญกบัความทา้ทายจาก Business 
Disruption รวมถึงการบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ จากขอ้มูล เช่น AI หรือ Big Data ภายใตแ้นวคิด 
Data is the new oil ซ่ึงบริษทัตระหนกัถึงในเร่ืองน้ี จึงตอ้งสรรหากรรมการท่ีจะมาเสริมคณะกรรมการบริษทั
ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในคู่มือหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี (หลกัปฏิบติั 3) ท่ีบริษทัก าหนดและประกาศใชใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 5.  ช่องทางในการเสนอเร่ือง 
  ผูถื้อหุ้นตอ้งท าหนงัสือแจง้เร่ืองท่ีจะเสนอ รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา น าส่งดว้ยตนเอง 
หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 (โดยยึดถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั) ตาม   
ท่ีอยูด่งัน้ี  
 

 

 เลขานุการบริษทั  
 บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 ส านกัเลขานุการบริษทั ชั้น 12 
 เลขท่ี 99  ถนนสุรศกัด์ิ  แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

 

 6.  การพจิารณาวินิจฉัยของบริษัท  
  ส าหรับการเสนอวาระการประชุม  
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั (ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรอง
เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั             
จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ต่อไป  
 

  ส าหรับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ 
(ร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีบริษทัเห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีผ่าน
การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาก่อนก าหนดรายช่ือในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งต่อไป  
 

  ค าวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด และบริษทัจะแจง้ผลให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในเดือนธนัวาคม 2564 ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป 
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 

 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________ 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน _________________________ หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ ถนน ___________________________  ต าบล/แขวง __________________________                                                      
อ าเภอ/เขต _____________________ จงัหวดั __________________ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ _________________ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน _______________________  E-mail (ถา้มี) _______________________________ 
 

 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี __________________    
เร่ือง ________________________________________________________________________________________ 
วตัถุประสงค ์:   [    ]  เพื่ออนุมติั      [    ]  เพื่อพิจารณา      [    ]  เพื่อทราบ    
 

 (3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ และ 
มีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน ______________________  แผน่ 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นน้ี หลกัฐานการถือหุ้น 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 

     ______________________ ผูถื้อหุน้ 
     (_____________________) 
     วนัท่ี __________________ 
 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 
(1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(2) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศต้องมี             

โนตารีพบัลิค (Notary Public) รับรองดว้ย และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็น            
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือในหนงัสือน้ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) หลกัฐานยืนยนัการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐานจาก
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(4) ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูถื้อหุ้นท่ีเสนอเร่ือง (กรณีผูถื้อหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย) 
(5) หนงัสือท่ีจะเสนอตอ้งระบุว่าเป็นเร่ืองเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา ระบุวตัถุประสงค ์และรายละเอียดของ

เร่ืองท่ีเสนอพร้อมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพิจารณา ระบุขอ้เทจ็จริง เหตุผล ประเด็นท่ีตอ้งการให้พิจารณา 
  ประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัและผูถื้อหุ้นจะไดรั้บ 
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 
 

 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________ 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน _________________________ หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ___________________ ถนน _______________________ ต าบล/แขวง ________________________ 
อ าเภอ/เขต _________________  จงัหวดั __________________  หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ____________________ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน _____________________  E-mail (ถา้มี) _________________________________ 
 

 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ___________________________ อาย ุ_____  ปี 
เป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัและมีหลกัฐานการ
ให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา 
และประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน 
__________ แผน่ 
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในแบบน้ี หลกัฐานการถือหุ้น 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 

     ______________________ ผูถื้อหุน้ 
     (_____________________) 
     วนัท่ี __________________ 
  

 (3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ______________________________________ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม (2) ขา้งตน้ รวมทั้ง
ยอมรับการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 

     ______________________ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
     (_____________________) 
     วนัท่ี __________________ 
 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 
(1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(2) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศต้องมี               

โนตารีพบัลิค (Notary Public) รับรองดว้ย และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็น                
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือในหนงัสือน้ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) หลกัฐานยืนยนัการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐานจาก
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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(4) ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูถื้อหุ้นท่ีเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (กรณีผูถื้อหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย) 
(5) บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งระบุประวัติส่วนตวั เช่น ช่ือ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) การถือหุ้นในบริษทั และประวติัการท างาน เช่น ต าแหน่งปัจจุบนั 
การเป็นกรรมการในบริษทัอื่น ประสบการณ์ท างาน ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสาร ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น หลกัฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม และตอ้งมีขอ้ความแสดงความยินยอมและรับรองว่า  
- ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีความพร้อมในการท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการบริษทั  
-  ขอ้ความท่ีแจง้และเอกสารหลกัฐานท่ียื่นมีความถูกตอ้งและเป็นความจริง  
- ในระหว่างกระบวนการเสนอช่ือ นบัตั้งแต่วนัท่ีท าหนงัสือแสดงความยินยอมจนถึงวนัท่ีบริษทัส่งหนงัสือบอกกล่าว

นดัประชุมผูถื้อหุ้น จะไม่เปิดเผยการไดรั้บการเสนอช่ือต่อผูใ้ด  
-  ยินยอมปฏิบติัตามกระบวนการสรรหาของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


