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หลักเกณฑ์การพจิารณาและขัน้ตอนการบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

ของบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัท”) จึงให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีสว่นร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า อีกทัง้ เพือ่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรม
และเทา่เทียมกนั  

บริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปีและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าขึน้ เพื่อเป็นการพิจารณาและกลัน่กรองวาระที่เก่ียวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
อยา่งแท้จริง รวมทัง้คดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 
2.  คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที่เสนอวาระ 
2.1 ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุ้นจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้ว และถือหุ้นในจ านวนดงักล่าวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทัง้นี ้ต้องถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ
การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

2.2 ต้องแสดงหลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรอง (Statement) จากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือหลกัฐานอื่นจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลกัฐานยืนยนั ทัง้นี ้หากเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหลายรายรวมกัน
เสนอ จะต้องแนบหลกัฐานการถือครองหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยทุกรายที่ ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที่
เดียวกนัทกุราย 

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง 
(กรณีชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
3. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

บคุคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
3.1 บรรลนุิติภาวะ 
3.2 มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

กฎระเบียบของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท นอกจากนีใ้น
กรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมที่กฎหมายก าหนดด้วย 

3.3 ด ารงต าแหนง่กรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 3 บริษัท 
3.4 ไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทคูแ่ขง่หรือธุรกิจที่ท าธุรกรรมเดียวกบับริษัทฯ 
3.5 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุม่เทและอทุิศเวลาได้อยา่งเต็มที่ สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอยา่ง

สม ่าเสมอ มีประวตัิการท างานที่ดี และมีจริยธรรมทีด่ีงาม 
3.6 มีคณุสมบตัิที่ไมข่ดัตอ่นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ในกรณีที่

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ) 
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4.  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
4.1 ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้ 

“แบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” โดยอาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร
หมายเลข 02 175 7222 หรือสง่มายงั Email Address เลขานกุารบริษัท ทีC่ompanySecretary@br-bangkokranch.com 
ก่อนสง่ต้นฉบบัมาภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ รับส่ง โดยมีเอกสารประกอบ 
ดงันี ้
4.1.1 หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
4.1.2 หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือใน “แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการ” 
4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษาและประวตัิการท างานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
4.1.4  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

4.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ ผู้ ถือหุ้นราย
แรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูในสว่นที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุ
รายเป็นชดุเดียวกนัเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการ  

4.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน 
ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานตามข้อ 4.1.2 – 4.1.4 ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

4.4 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ โดย 
4.4.1 หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 

โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 ทางเลขานกุาร
บริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองดงักลา่ว 

4.4.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 3 หรือผู้ ถือหุ้นที่เสนอช่ือ
กรรมการมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนงัสือแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 
ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 

4.4.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 

4.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

4.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการ และบคุคลที่ไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ 
บริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ
บริษัท หรือในวนัท าการถดัไปของการประชมุ พร้อมทัง้แจ้งผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่www.bangkokranch.com 

http://www.bangkokranch.com/
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5.  การเสนอวาระการประชุม 

เร่ืองที่ไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ 
5.1 เร่ืองที่ขดักบักฏหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฏ และระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่ก ากบัดแูลบริษัทฯ 

หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั มติทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
5.2 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
5.3 เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญ

ต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
5.4 เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
5.5 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
5.6 เร่ืองทีผู่้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องหรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 
5.7 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียงที่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยทีข้่อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
5.8 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 
 
6.  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม 
6.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องแจ้งวาระท่ีต้องการน าเสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยใช้ “แบบฟอร์ม

การเสนอวาระ” โดยอาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่  02 175 7222 หรือ ส่งมายัง  Email Address 
เลขานุการบริษัทที่ CompanySecretary@br-bangkokranch.com ก่อนส่งต้นฉบับมาภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2564 

นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ รับส่ง เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได้ 
พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6.2  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที ่2 
เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่  3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม
แบบฟอร์ม และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการ 

6.3  เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากลั่นกรองในเบือ้งต้น ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ โดย 
6.3.1 หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 

โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 ทางเลขานกุาร
บริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองดงักลา่ว 

6.3.2  หากเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบ
การปิดเร่ืองภายในวนัที ่10 มกราคม 2565 

6.3.3  กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 6.3.1 หรือข้อ 6.3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ภายใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2565 

 



หลกัเกณฑ์การพิจารณาและขัน้ตอนการบรรจวุาระและเสนอชื่อบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หน้า 4 / 4 

6.4  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึง่จะต้องไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตามข้อ 
5 เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

6.5  เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการ ส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการ
ประชมุคณะกรรมการหรือในวนัท าการถดัไป พร้อมทัง้แจ้งผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่www.bangkokranch.com 

 
7.  ช่วงเวลาการเปิดรับการเสนอวาระ 
      ตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
 
8.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

- แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
- แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

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

 

http://www.bangkokranch.com/
http://www.amanah.co.th/uploadimg/file/pdf/Additional_Agenda_Proposal_by_Shareholders_TH.pdf
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