
 
 
 
 

แบบฟอร์มขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป� 2566 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

 

        วันที ่      

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)             

เป�นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน                หุ้น   

ตั้งแต่เดือน      ป�     ตามหลักฐานการถือหุ้นท่ีแนบมาพร้อมกันน้ี 

อยู่บ้านเลขที่                ถนน       ตำบล / แขวง       

อำเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์    

โทรศัพท ์(บ้าน/ทำงาน)      (มือถือ)     โทรสาร     

อีเมล์           ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ 

(นาย/นาง/นางสาว)               

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป� 2566 โดยบุคคลดังกล่าวมี

คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่

ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งข้อมูล และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้ลงชื่อ

รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า  จำนวน     แผ่น 

(กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอชื่อกรรมการ) 

 ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)          

เป�นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.4 (1) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป�นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสาร และ หลักฐาน

ประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ 

 

     ลงชื่อ       ผู้ถือหุ้น 

            (                 )  



 
 
 
 

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ข้าพเจ้า     รับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ 

และ/หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือที่

บริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน รวมทั้งยินยอมให้ บริษัทฯ เป�ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2566  

ข้าพเจ ้าร ับทราบว่า นโยบายการคุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบุคคลของบร ิษ ัทฯ ม ีการเผยแพร่บนเว ็บไซต์ 

www.bluebik.com ของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การ

ขอให้ลบ ขอให้แก้ไขข้อมูล ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล หรือเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่

ค ุ ้มครองข้อมูลส ่วนบุคคล (Data Protection Officer) บริษ ัท บลูบ ิค กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) อีเมล : bluebik-

dpo@bluebik.com สถานที่ติดต่อ : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง 

สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

 

     ลงชื่อ       ผู้ถือหุ้น 

            (                 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง 

เป�นกรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

 

 

ชื่อ/นามสกุล 

(ภาษาไทย)              

(ภาษาอังกฤษ)              

วัน/เดือน/ป�เกิด     อายุ    ป� เพศ     สัญชาติ    

ที่อยู่ป�จจุบนั เลขที่                ถนน       ตำบล / แขวง      

อำเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์    

โทรศัพท ์(บา้น/ทำงาน)      (มือถือ)     โทรสาร     

อีเมล์          

การถือหุ้น บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วนัที่       จำนวน              หุ้น 

สถานภาพ   (  )  โสด      (  ) สมรส      (   )  หย่าร้าง      (   )  อ่ืนๆ        

คู่สมรสชื่อ              ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน    หุ้น  

บุตร    คน คือ  

1.                อายุ   ป� ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น    หุ้น 

2                อายุ   ป� ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น    หุ้น 

3                อายุ   ป� ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น    หุ้น 

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)  

ชื่อสถาบนั ชื่อคุณวุฒ/ิสาขาวิชา ป�ที่สำเร็จ 

             

             

              

 

 

 

รูปถ่าย 



 
 
 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

ชื่อหลักสูตร สถาบนัที่จัด ป�ที่เข้าอบรม 

             

             

              

สถานที่ทำงานป�จจุบัน 

ชื่อบริษัท                      

บ้านเลขที ่   ถนน       ตำบล/แขวง      

อําเภอ/เขต     จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      

โทรศัพท ์    โทรสาร      อีเมล์      

ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งกรรมการ จนถึงป�จจบุัน  

ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง  ช่วงเวลา 

             

             

              

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง  

ได้แก่ การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป�นหุ้นส่วน หรือเป�นกรรมการของบริษัททีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกัน และ

เป�นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ     (  ) มี    (   ) ไม่ม ี

โปรดระบุรายละเอียด           

             

              

 

 

 

 



 
 
 
 
ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารบริษัท     

(  )  มี    (  )  ไม่มี       

โปรดระบุความสัมพนัธ ์           

             

              

ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี             

(  )  มี       (  )  ไม่มี    

โปรดระบุรายละเอียด           

             

             

             

              

ข้อมูลอ่ืนที่สำคัญต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

             

             

              

 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)        บุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อ 

ยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่า รายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมูล 

และเอกสารหลักฐานที่ยืน่มาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป�นความจริงทุกประการ 

 

     ลงชื่อ               บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

            (             ) 

     วันที่      



 
 
 
 

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ข้าพเจ้า     รับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ 

และ/หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือที่

บริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เป�ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อ

ประโยชน์ในการเสนอชื่อบคุคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2566  

ข้าพเจ ้าร ับทราบว่า นโยบายการคุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบุคคลของบร ิษ ัทฯ ม ีการเผยแพร่บนเว ็บไซต์ 

www.bluebik.com ของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การ

ขอให้ลบ ขอให้แก้ไขข้อมูล ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล หรือเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่

ค ุ ้มครองข้อมูลส ่วนบุคคล (Data Protection Officer) บริษ ัท บลูบ ิค กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) อีเมล : bluebik-

dpo@bluebik.com สถานที่ติดต่อ : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง 

สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

 

     ลงชื่อ               บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

            (             ) 

     วันที่      

 


