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หลักเกณฑ์การพจิารณาบรรจุวาระและเสนอชื�อบุคคลเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีเกี�ยวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้นนั 2น บริษัทฯ จึงให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยได้มีสว่น
ร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 2งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ลว่งหน้า อีกทั 2ง เพื�อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  

บริษัทฯ จึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปีและเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณา
เลือกตั 2งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าขึ 2น เพื�อเป็นการพิจารณาและกลั�นกรองวาระที�เกี�ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
อยา่งแท้จริง รวมทั 2งคดัสรรบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อมาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท และสามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่าย รวมทั 2งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 
2.  คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที�เสนอวาระ 
2.1 ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นขั 2นตํ�าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุ้นจดทะเบียนที�

ชําระแล้ว และถือหุ้นในจํานวนดงักล่าวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั 2งนี 2 ต้องถือหุ้นจนถึงวนัที�เสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ
การเสนอชื�อบคุคลเพื�อเลอืกตั 2งเป็นกรรมการ 

2.2 ต้องแสดงหลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรอง (Statement) จากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือหลกัฐานอื�นจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อใช้ประกอบเป็นหลกัฐานยืนยนั ทั 2งนี 2 หากเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหลายรายรวมกัน
เสนอ จะต้องแนบหลกัฐานการถือครองหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยทุกรายที�ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที�
เดียวกนัทกุราย 

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลและสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง 
(กรณีชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 
3. คุณสมบัติของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 

บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั 2งเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี 2 
3.1 บรรลนิุติภาวะ 
3.2 มีคณุสมบตัิถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
3.3 ดํารงตําแหนง่กรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 3 บริษัท 
3.4 ไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทคูแ่ขง่หรือธุรกิจที�ทําธุรกรรมเดียวกบับริษัทฯ 
3.5 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุม่เทและอทิุศเวลาได้อยา่งเต็มที� สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอยา่ง

สมํ�าเสมอ มีประวตัิการทํางานที�ดี และมีจริยธรรมที�ดีงาม 
3.6 มีคณุสมบตัิที�ไมข่ดัตอ่นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ในกรณีที�

แตง่ตั 2งเป็นกรรมการอิสระ) 
 
 
 



หลกัเกณฑ์การพิจารณาบรรจวุาระและเสนอชื�อบคุคลเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท หน้า 2 / 4 

 
4.  ขั 2นตอนในการพิจารณาการเสนอชื�อบุคคลเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
4.1 ผู้ ถือหุ้ นที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้ 

“แบบฟอร์มการเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั 2งเป็นกรรมการ” โดยอาจแจ้งเรื�องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร
หมายเลข 02 337 3293, 02 337 3295 หรือส่งมายัง Email Address เลขานุการบริษัท ที� CompanySecretary@br-
bangkokranch.com ก่อนสง่ต้นฉบบัมาภายในวนัที� 30 ธันวาคม 2559 นับจากวันที�ไปรษณีย์ประทับตราวันที� รับส่ง 

โดยมีเอกสารประกอบ ดงันี 2 
4.1.1 หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื�น

จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
4.1.2 หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อใน “แบบฟอร์มการเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเลอืกตั 2ง

เป็นกรรมการ” 
4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษาและประวตัิการทํางานของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ 
4.1.4  เอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

4.2 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบคุคลเพื�อดํารงตําแหนง่กรรมการ ผู้ ถือหุ้นราย
แรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบฟอร์มการเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเลือกตั 2งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื�อไว้เป็น
หลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที� 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูในสว่นที� 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเลือกตั 2ง
เป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุ
รายเป็นชดุเดียวกนัเพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการ  

4.3 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบคุคลเพื�อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน 
ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทําแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื�อไว้เป็น
หลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานตามข้อ 4.1.2 – 4.1.4 ของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

4.4 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื�อพิจารณากลั�นกรองในเบื 2องต้น ก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ โดย 
4.4.1 หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นภายในวนัที� 10 มกราคม 2560 

โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ําเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที� 16 มกราคม 2560 ทางเลขานกุาร
บริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบการปิดเรื�องดงักลา่ว 

4.4.2 หากบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 4 หรือผู้ ถือหุ้นที�เสนอชื�อ
กรรมการมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบการปิดเรื�อง 
ภายในวนัที� 10 มกราคม 2560 

4.4.3 กรณีที�ไม่เข้าข่ายตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ในการประชมุประจําเดือนมกราคมหรือกมุภาพนัธ์ 2560 

4.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ พิจารณาความหมาะสมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อตามหน้าที�
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอยา่งอื�น 

4.6 บุคคลที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื�อในวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการ และบคุคลที�ไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ 
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บริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ
บริษัท หรือในวนัทําการถดัไปของการประชมุ พร้อมทั 2งแจ้งผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� www.bangkokranch.com 

  
5.  การเสนอวาระการประชุม 

เรื�องที�ไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ 
5.1 เรื�องที�ขดักบักฏหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฏ และระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที�กํากบัดแูลบริษัทฯ 

หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั มติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น การกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัทฯ 
5.2 เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
5.3 เรื�องที�เป็นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที�ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาํคัญ

ต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
5.4 เรื�องที�บริษัทได้ดําเนินการแล้ว 
5.5 เรื�องที�อยูน่อกเหนืออํานาจที�บริษัทฯ จะดําเนินการได้ 
5.6 เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องหรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 
5.7 เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาในรอบ 3 ปี ที�ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียงที�น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นมีสทิธิออกเสยีงทั 2งหมด โดยที�ข้อเท็จจริงในเรื�องนั 2นยงัไมไ่ด้เปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
5.8 เรื�องที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 
 
6.  ขั 2นตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม 
6.1 ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องแจ้งวาระที�ต้องการนําเสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยใช้ “แบบฟอร์ม

การเสนอวาระ” โดยอาจแจ้งเรื�องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที� 02 337 3293, 02 337 3295 หรือ ส่งมายัง Email 
Address เลขานกุารบริษัทที� CompanySecretary@br-bangkokranch.com ก่อนสง่ต้นฉบบัมาภายในวนัที� 30 ธันวาคม 

2559 นับจากวันที� ไปรษณีย์ประทับตราวันที� รับส่ง เพื�อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการ
ประชมุได้ พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน
อื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6.2  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื�อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที� 2 
เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที� 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” และลงชื�อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม
แบบฟอร์ม และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการ 

6.3  เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื�อพิจารณากลั�นกรองในเบื 2องต้น ก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ โดย 
6.3.1 หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นภายในวนัที� 10 มกราคม 2560 

โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ําเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที� 16 มกราคม 2560 ทางเลขานกุาร
บริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบการปิดเรื�องดงักลา่ว 

6.3.2  หากเรื�องที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบ
การปิดเรื�องภายในวนัที� 10 มกราคม 2560 

6.3.3  กรณีที�ไม่เข้าข่ายตามข้อ 6.3.1 หรือข้อ 6.3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชมุประจําเดือนมกราคมหรือกมุภาพนัธ์ 2560 



หลกัเกณฑ์การพิจารณาบรรจวุาระและเสนอชื�อบคุคลเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท หน้า 4 / 4 

6.4  คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที�ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ�งจะต้องไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตามข้อ 
6 เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื�น 

6.5  เรื�องที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการ สําหรับเรื�องที�ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการ
ประชมุคณะกรรมการหรือในวนัทําการถดัไป พร้อมทั 2งแจ้งผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที�ี www.bangkokranch.com 

 
7.  ช่วงเวลาการเปิดรับการเสนอวาระ 
ตั 2งแตว่นัที� 1 ตลุาคม ถึงวนัที� 30 ธนัวาคม 2559 
 
8.  แบบฟอร์มที�เกี�ยวข้อง 

- แบบฟอร์มการเสนอวาระ  
- แบบฟอร์มการเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเลอืกตั 2งเป็นกรรมการ  

 
********************************* 

 


