
 

 

 

 

 

บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด (มหาชน) 

BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

อาคารอารยะทรัพย เลขท่ี 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 66 (0) 2636 7011 

หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล 

เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) 
 

 บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน กอนการ

ประชุมผูถือหุน บริษัทจึงใหสิทธิผูถือหุนของบริษัท ในการเสนอเรื่องที่ผูถือหุน เห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท  เพื่อพิจารณา

บรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 และใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง

เปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา  โดยมีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 

1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอ 

 ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน

กรรมการของบริษัท  ตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยตองถือหุนของบริษัทไมนอยกวารอยละ 5  โดยอาจเปนผูถือหุนราย

เดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และตองถือหุนของบริษัทตามสัดสวนดังกลาวตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และยังคงถือหุนใน

สัดสวนดังกลาวในวันท่ีเสนอจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำปน้ันๆ 

 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน  

การบรรจุวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ จะดำเนินการภายใตระยะเวลาที่เหมาะสมเทานั้น ตามท่ี

บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมบรรจุวาระดังตอไปน้ีในระเบียบวาระการประชุม:  

(1) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงาน ราชการหรือหนวยงาน

ที่กำากับดูแลบริษัทฯ  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับบริษัท  มติที่ประชุมผูถือหุน และ

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) เรื่องท่ีเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(3) เรื่องท่ีเปนอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเสียหาย

อยางมีนัยสำคัญตอบริษัทและ/หรือผูถือหุนโดยรวม 

(4) เรื่องท่ีบริษัทดำเนินการแลว 

(5) เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออำนาจท่ีบริษัทจะดำเนินการได 

(6) เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได 

(7) เรื่องท่ีเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีการกลาวอางความไมปกติ โดยผูถือหุนมิไดแสดง

เหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

(8) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนที่ผานมา และเรื่อง

ดังกลาวไดรับเสยีงสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม จะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญจากขอเท็จจริง

ในขณะท่ีนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งกอน 
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3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท 

3.1 ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ เพ่ือประกอบการพิจารณา ประกอบดวย 

 ช่ือ นามสกุล อายุ สัญชาติ 

 ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได 

 วุฒิการศึกษา 

 ประวัติการศึกษา 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ 

 ประสบการณการทำงาน 

 การดำรงตำแหนงปจจุบัน : ในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทจำกัด / องคกรอ่ืน ๆ 

 การถือหุนในบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวของ 

 รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชน 

3.2   คุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาดำรงตำแหนงกรรมการ

บริษัท ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 (1) มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของ 

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ขอบังคับของบริษัท 

 หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) มีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนและเหมาะสม

กับลักษณะธุรกิจของบริษัท 

(3) มีความทุมเท และสามารถอุทิศเวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ 

 

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา 

4.1   การเสนอระเบียบวาระการประชุม : 

(1) เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมขอมูลตามหลักเกณฑที่กำหนด และดำเนินงานตามขั้นตอน

ของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณากอน

นำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

(2) เรื ่องที ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมจะบรรจุเปนระเบียบวาระการ

ประชุม และจะแจงในหนังสือนัดประชุม โดยระบุวา เปนระเบียบวาระท่ีกำหนดโดยผูถือหุน 

(3) เรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ

ภายหล ั งการประช ุ มคณะกรรมการพร  อม เหต ุ ผลผ  าน  website ของบร ิ ษ ั ท ท่ี  

www.bluebik.com และแจงใหทราบในท่ีประชุมผูถือหุนอีกครั้ง 
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4.2  การเสนอช่ือกรรมการ : 

(1) เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความถูกตองครบถวนของขอมูลและคุณสมบัติของบุคคลท่ี

ได ร ับการเสนอชื ่อเป นกรรมการ และดำเนินงานตามขั ้นตอนของบร ิษ ัท  เพื ่อเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กับ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

(2) บุคคลที ่ได ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กับ

คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการเสนอชื่อในระเบียบวาระ การเลือกตั้งกรรมการ  พรอม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือนัดประชุม โดยระบุวาเปนบุคคลท่ีไดรับการเสนอ

ช่ือโดยผูถือหุน 

(3) สำหรับบุคคลท่ีไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  กับ

คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพรอม

เหตุผลผาน website ของบริษัทที่ www.bluebik.com และแจงใหทราบในที่ประชุมผูถือหุน

อีกครั้ง 

4.3  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุน โดยคำวินิจฉัยของ

คณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด 

 

5. เอกสารหลักฐาน 

ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณา 

5.1  เอกสารหลักฐานการถือหุนไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด   

5.2   เอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถือหุน (ทุกราย กรณีท่ีรวมกันเสนอเรื่อง) ไดแก 

(1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 

(2) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไมเกิน 3 เดือน และสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน   หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของ กรรมการผูมี

อำนาจลงนามท่ีไดลงลายมือช่ือพรอมลงนามรับรองความถูกตอง 

5.3  เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

(1)  แบบฟอรมเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการ

ประชุม  ผูถือหุนทุกรายตองกรอก  “แบบฟอรมการใชสิทธิ เสนอเรืองเพื่อบรรจุเปนระเบียบ

วาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565”  และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลว

รวบรวมเปนชุดเดียวกัน  โดยแยกหน่ึงแบบฟอรมตอการเสนอหน่ึงระเบียบวาระ  

 ในการน้ี ใหกรอกชื่อ ซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูรับการติดตอแทนหนึ่งช่ือ 

และใหถือวาการที่บริษัทติดตอกับผูไดรับมอบหมายเปนการติดตอกับผ ูถือห ุนทุกรายที ่ลง

ลายมือช่ือ 

(2)  เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี) พรอมลง

นามรับรองสำเนาถูกตอง  
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5.4  เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอช่ือกรรมการ 

(1)  แบบฟอรมการเสนอชื่อกรรมการ กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ผูถือหุนทุกรายตองกรอก  “แบบฟอรมขอเสนอช่ือบุคคล

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565”  

และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน  โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอ

หน่ึงช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

 ในการน้ี ใหกรอกช่ือ ซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูรับการติดตอแทนหน่ึงช่ือ และ

ใหถือวาการท่ีบริษัทติดตอกับผูไดรับมอบหมายเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

(2)  แบบขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ซึ่งตองลงนามรับรองโดยบุคคลท่ีไดรับ

การเสนอช่ือ 

(3)  เอกสารท่ีเก่ียวของพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยบุคคลท่ีไดร ับการเสนอช่ือเปน

กรรมการ  ไดแก หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน / การฝกอบรม หลักฐานการถือหุนใน

บริษัทฯ 

(4)  เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)  พรอม

ลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

กรณีท่ีมกีารเสนอโดยผูถือหุนหลายรายรวมกันใหรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุน เอกสารหลักฐานแสดงตน 

เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอช่ือ

กรรมการ แลวรวมสงเปนชุดเดียวกัน 

 

6. การรับเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอ 

เพ่ืออำนวยความสะดวกในเบ้ืองตน ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสามารถแจงเรือ่ง อยางไมเปนทางการกอนได

โดยผานชองทางดังน้ี 

6.1  แจงอยางไมเปนทางการไดท่ี Email Address : IR@bluebik.com  

6.2  จัดสงตนฉบับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ีลงนามเปนลายลักษณอักษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการ โดยสงมาท่ี :  

บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน)   

แผนกนักลงทุนสัมพันธ 

เลขท่ี 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงสีลม เขตบางรัก   

กรุงเทพมหานคร  10500 

6.3  หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ 

 โทรศัพท  02-636-7011 หรือ Email Address : IR@bluebik.com 

 

7. ระยะเวลาสิ้นสุดการรับเร่ือง : ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

mailto:IR@bluebik.com

