หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565
บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น กอนการ
ประชุมผูถือหุน บริษัทจึงใหสิทธิผูถือหุนของบริษัท ในการเสนอเรื่องที่ผูถือหุน เห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท เพื่อพิจารณา
บรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 และใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา โดยมีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอ
ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้ งเปน
กรรมการของบริษัท ตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยตองถือหุนของบริษัทไมนอยกวารอยละ 5 โดยอาจเปนผูถือหุนราย
เดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และตองถือหุนของบริษัทตามสัดสวนดังกลาวตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และยังคงถือหุนใน
สัดสวนดังกลาวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำปนั้นๆ
2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน
การบรรจุวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ จะดำเนินการภายใตระยะเวลาที่เหมาะสมเทานั้น ตามที่
บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมบรรจุวาระดังตอไปนี้ในระเบียบวาระการประชุม:
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงาน ราชการหรือหนวยงาน
ที่กำากับดูแลบริษัทฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน และ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(2) เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่องที่เปนอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหาย
อยางมีนัยสำคัญตอบริษัทและ/หรือผูถือหุนโดยรวม
(4) เรื่องที่บริษัทดำเนินการแลว
(5) เรื่องที่อยูนอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได
(6) เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได
(7) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีการกลาวอางความไมปกติ โดยผูถือหุนมิไดแสดง
เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว
(8) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนที่ผานมา และเรื่อง
ดังกลาวไดรับเสียงสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม จะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญจากขอเท็จจริง
ในขณะที่นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน
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3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท
3.1 ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบดวย
 ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
 ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
 วุฒกิ ารศึกษา
 ประวัติการศึกษา
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่กรรมการ
 ประสบการณการทำงาน
 การดำรงตำแหนงปจจุบัน : ในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทจำกัด / องคกรอื่น ๆ
 การถือหุนในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของ
 รายละเอียดอื่น ๆ ที่เปนประโยชน
3.2

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัท ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ขอบังคับของบริษัท

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(2) มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนและเหมาะสม
กับลักษณะธุรกิจของบริษัท
(3) มีความทุมเท และสามารถอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา
4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม :
(1) เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมขอมูลตามหลักเกณฑที่กำหนด และดำเนินงานตามขั้นตอน
ของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณากอน
นำเสนอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมจะบรรจุเปนระเบียบวาระการ
ประชุม และจะแจงในหนังสือนัดประชุม โดยระบุวา เปนระเบียบวาระที่กำหนดโดยผูถือหุน
(3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ
ภายหลั ง การประชุ ม คณะ กรรม การ พร อมเห ตุ ผ ลผ าน website ของบริ ษ ั ทที่
www.bluebik.com และแจงใหทราบในที่ประชุมผูถือหุนอีกครั้ง
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4.2

4.3

การเสนอชื่อกรรมการ :
(1) เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความถูกตองครบถวนของขอมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่
ได ร ั บ การเสนอชื ่ อ เป น กรรมการ และดำเนิ น งานตามขั ้ น ตอนของบริ ษ ั ท เพื ่ อ เสนอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กับ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
(2) บุ ค คลที ่ ไ ด ร ั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน กั บ
คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการเสนอชื่อในระเบียบวาระ การเลือกตั้งกรรมการ พรอม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือนัดประชุม โดยระบุวาเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ชื่อโดยผูถือหุน
(3) สำหรับบุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กับ
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพรอม
เหตุผลผาน website ของบริษัทที่ www.bluebik.com และแจงใหทราบในที่ประชุมผูถือหุน
อีกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผูถือหุน โดยคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด

5. เอกสารหลักฐาน
ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุนไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
5.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถือหุน (ทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง) ไดแก
(1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
(2) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไมเกิน 3 เดือน และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของ กรรมการผูมี
อำนาจลงนามที่ไดลงลายมือชื่อพรอมลงนามรับรองความถูกตอง
5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม
(1) แบบฟอรมเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบฟอรมการใชสิทธิ เสนอเรืองเพื่อบรรจุเปนระเบียบ
วาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565” และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลว
รวบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ
ในการนี้ ใหกรอกชื่อ ซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูรับการติดตอแทนหนึ่งชื่อ
และใหถือวาการที่บริษัทติดตอกับผูไดรับมอบหมายเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายที ่ลง
ลายมือชื่อ
(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี) พรอมลง
นามรับรองสำเนาถูกตอง
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5.4

เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ
(1) แบบฟอรมการเสนอชื่อกรรมการ กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบฟอรมขอเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565”
และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอ
หนึ่งชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการนี้ ใหกรอกชื่อ ซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูรับการติดตอแทนหนึ่งชื่อ และ
ใหถือวาการที่บริษัทติดตอกับผูไดรับมอบหมายเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ซึ่งตองลงนามรับรองโดยบุคคลที่ไดรับ
การเสนอชือ่
(3) เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งพร อ มลงนามรั บ รองสำเนาถู ก ตอ งโดยบุ ค คลที่ ไดร ั บการเสนอชื่ อ เปน
กรรมการ ไดแก หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน / การฝกอบรม หลักฐานการถือหุนใน
บริษัทฯ
(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี) พรอม
ลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
กรณีที่มกี ารเสนอโดยผูถือหุนหลายรายรวมกันใหรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุน เอกสารหลักฐานแสดงตน
เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อ
กรรมการ แลวรวมสงเปนชุดเดียวกัน
6. การรับเรือ่ งทีผ่ ูถือหุนเสนอ
เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องตน ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนสามารถแจงเรือ่ ง อยางไมเปนทางการกอนได
โดยผานชองทางดังนี้
6.1 แจงอยางไมเปนทางการไดที่ Email Address : IR@bluebik.com
6.2 จัดสงตนฉบับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่ลงนามเปนลายลักษณอักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ โดยสงมาที่ :
บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ
เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
6.3 หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่
แผนกนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท 02-636-7011 หรือ Email Address : IR@bluebik.com
7. ระยะเวลาสิ้นสุดการรับเรื่อง : ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด (มหาชน)
BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
อาคารอารยะทรัพย เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 66 (0) 2636 7011

