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หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล 

เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัทเป�นการล่วงหน้า  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป� 2566 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน ก่อนการ

ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป�นประโยชน์แก่บริษัท  เพื่อพิจารณา

บรรจุเป�นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป� 2566 และให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป�นกรรมการบริษัทเป�นการล่วงหน้า  โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอ 

 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป�น

กรรมการของบริษัท ต้องเป�นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  โดยอาจเป�นผู้ถือหุ้นรายเดียว

หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนดังกล่าวต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1 ป� และยังคงถือหุ้นในสัดส่วน

ดังกล่าวในวันท่ีเสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป�น้ันๆ 

 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  

การบรรจุวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ตามท่ี

บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุวาระดังต่อไปน้ีในระเบียบวาระการประชุม:  

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ที่กำากับดูแลบริษัทฯ  หรือไม่เป�นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) เรื่องท่ีเป�นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(3) เรื่องท่ีเป�นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป�นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม 

(4) เรื่องท่ีบริษัทดำเนินการแล้ว 

(5) เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจท่ีบริษัทจะดำเนินการได ้

(6) เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 

(7) เรื่องท่ีเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีการกล่าวอ้างความไม่ปกติ โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดง

เหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 

(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่อง

ดังกล่าวได้รับเสยีงสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่ จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริง

ในขณะท่ีนำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 
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3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท 

3.1 ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 

 ช่ือ นามสกุล อายุ สัญชาติ 

 ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ 

 วุฒิการศึกษา 

 ประวัติการศึกษา 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 ประสบการณ์การทำงาน 

 การดำรงตำแหน่งป�จจุบัน : ในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทจำกัด / องค์กรอ่ืน ๆ 

 การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเป�นประโยชน์ 

3.2   คุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ 

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ข้อบังคับของบริษัท 

 หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์และเหมาะสม

กับลักษณะธุรกิจของบริษัท 

(3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ 

 

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา 

4.1   การเสนอระเบียบวาระการประชุม : 

(1) เลขานุการบริษัทจะเป�นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินงานตามขั้นตอน

ของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน

นำเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

(2) เรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป�นระเบียบวาระการประชุม 

และจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป�นระเบียบวาระท่ีกำหนดโดยผู้ถือหุ้น 

(3) เรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป�นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

www.bluebik.com และแจ้งให้ทราบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง 
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4.2  การเสนอช่ือกรรมการ : 

(1) เลขานุการบริษัทจะเป�นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลท่ี

ได้รับการเสนอช่ือเป�นกรรมการ และดำเนินงานตามข้ันตอนของบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

(2) บุคคลที ่ได ้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับ

คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ  พร้อม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป�นบุคคลท่ีได้รับการเสนอ

ช่ือโดยผู้ถือหุ้น 

(3) สำหรับบุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กับ

คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อม

เหตุผลผ่าน website ของบริษัทที่ www.bluebik.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อีกครั้ง 

4.3  คณะกรรมการบริษัทจะเป�นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของ

คณะกรรมการบริษัทถือเป�นท่ีสุด 

 

5. เอกสารหลักฐาน 

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณา 

5.1  เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

5.2   เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (ทุกราย กรณีท่ีรวมกันเสนอเรื่อง) ได้แก่ 

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป�นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณี

เป�นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป�นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป�นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ

ลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 

5.3  เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

(1)  แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการ

ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป�นระเบียบ

วาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป� 2566”  และลงชื่อไว้เป�นหลักฐานแล้ว

รวบรวมเป�นชุดเดียวกัน โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อการเสนอหน่ึงระเบียบวาระ  

 ในการน้ี ให้กรอกช่ือซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป�นผู้รับการติดต่อแทนหน่ึงช่ือ และ

ให้ถือว่าการท่ีบริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป�นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

(2)  เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป�นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรองสำเนาถูกต้อง  
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5.4  เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอช่ือกรรมการ 

(1)  แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบรษัิท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคล

เพื ่อร ับการพิจารณาเล ือกต ั ้งเป �นกรรมการบร ิษ ัท ในการประช ุมสามัญผ้ ูถ ือหุ้น 

ประจำป� 2566”  และลงชื ่อไว้เป�นหลักฐานแล้วรวบรวมเป�นชุดเดียวกัน โดยแยกหน่ึง

แบบฟอร์มต่อการเสนอหน่ึงช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัท ในการน้ี 

ให้กรอกช่ือซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป�นผู้รับการติดต่อแทนหน่ึงช่ือ และให้ถือว่า

การท่ีบริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป�นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

(2)  แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป�นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลท่ีได้รับ

การเสนอช่ือ 

(3)  เอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลท่ีได้ร ับการเสนอช่ือเป�น

กรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน / การฝ�กอบรม หลักฐานการถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(4)  เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป�นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  พร้อม

ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

กรณีท่ีมกีารเสนอโดยผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกัน ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้น เอกสารหลักฐานแสดงตน 

เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอช่ือ

กรรมการ แล้วรวมส่งเป�นชุดเดียวกัน 

 

6. การรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 

เพ่ืออำนวยความสะดวกในเบ้ืองต้น ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรือ่ง อย่างไม่เป�นทางการก่อนได้

โดยผ่านช่องทางดังน้ี 

6.1  แจ้งอย่างไม่เป�นทางการได้ท่ี Email Address : IR@bluebik.com  

6.2  จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีลงนามเป�นลายลักษณ์อักษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการ โดยส่งมาท่ี :  

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 

เลขท่ี 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก   

กรุงเทพมหานคร  10500 

6.3  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 

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

 

7. ระยะเวลาสิ้นสุดการรับเร่ือง : ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

mailto:IR@bluebik.com

