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แบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพื่อพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 ชื่อ-สกุล ผู้ถอืหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)         

 จ ำนวนหุ้นที่ถอืครอง      หุ้น 

ที่อยู่ เลขที่    ถนน      ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    

ข้อมูลในกำรตดิต่อ 

หมายเลขโทรศพัท์       E-Mail      

**กรณีมีผู้ ถือหุ้นหลายรายร่วมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ให้กรอกข้อมลูเพิ่มเตมิในสว่นท่ี 3 

จ านวนรวมของผู้ ถือหุ้น   ราย  จ านวนหุ้นรวม      หุ้น 

 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดผู้ได้รับการเสนอ 

 ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)         อำย ุ   ปี 
ไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใด / ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียน จ านวน   แห่ ง 
เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ ในการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ และเอกสารเพิ่มเติม พร้อมนีไ้ด้ลงลายมือช่ือรับรองแล้ว
ทกุหน้า 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูในแบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และเอกสารที่ได้
สง่มายงั บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) นัน้ ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ จึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 

 

ลงช่ือ       ผู้ ถือหุ้น 
วนัท่ี      

 

 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)        เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ได้ยินยอมและรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
รวมทัง้ยอมรับในการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ จึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 

 

ลงช่ือ       ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

 
                                                               วนัท่ี     
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (เพิ่มเตมิ) 

1. ชื่อ-สกุลผู้ถอืหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        
จ ำนวนหุ้นที่ถอืครอง      หุ้น 

 

ลงช่ือ     ผู้ ถือหุ้น 

                                                 (                                            ) 
                                                                                       วนัท่ี        

 
2. ชื่อ-สกุลผู้ถอืหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        

จ ำนวนหุ้นที่ถอืครอง      หุ้น 

 

ลงช่ือ     ผู้ ถือหุ้น 

                                                (                                             ) 
                                                                                       วนัท่ี        

 
3. ชื่อ-สกุลผู้ถอืหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        

จ ำนวนหุ้นที่ถอืครอง      หุ้น 

 

ลงช่ือ     ผู้ ถือหุ้น 

                                                (                                             ) 
                                                                                       วนัท่ี        

 
4. ชื่อ-สกุลผู้ถอืหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        

จ ำนวนหุ้นที่ถอืครอง      หุ้น 

 

ลงช่ือ     ผู้ ถือหุ้น 

                                                 (                                            ) 
                                                                                       วนัท่ี        

 
5. ชื่อ-สกุลผู้ถอืหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        

จ ำนวนหุ้นที่ถอืครอง      หุ้น 

 

ลงช่ือ     ผู้ ถือหุ้น 

                                               (                                              ) 
                                                                                       วนัท่ี        
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** หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพือ่ใช้ประกอบเป็นหลกัฐานยืนยนั ทัง้นี ้หากเป็นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย
หลายรายรวมกันเสนอ จะต้องแนบหลกัฐานการถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ ร่วมกันเสนอ และเป็น 
Statement ณ วนัที่เดียวกันทุกราย ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถแจ้งเร่ืองเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ อยา่งไมเ่ป็นทางการได้ทางโทรสาร   
02 175 7222 หรือ ส่งมายัง Email Address เลขานุการบริษัทที่ CompanySecretary@br-bangkokranch.com 
ก่อนสง่ต้นฉบบัมาตามที่อยู่ด้านลา่งนี ้(ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2563 นับจากวันที่ ไปรษณีย์ประทับตราวันที่

รับส่ง เพือ่ให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้) 
เลขานุการบริษัท (เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ) 
บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
18/1 หมู่ 12 ถนนหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่  
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 

3.  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลู
ในสว่นที่ 1 ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที ่2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูในสว่นที่ 3 และลงช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั 

 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบ
หลกัฐานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาช่ือบคุคลที่เสนอเพื่อเป็นกรรมการของผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน และ/หรือ
ให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สดุ 

 

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

 

 


