
บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 
 

การเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเพื่อเขา้รับการ 
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

 
เพื่อส่งเสริมให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีท่ีจะจดั

ข้ึนภายในเดือนเมษายน 2562 บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
วาระการประชุมท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี และเสนอบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัก่อนท่ี
บริษทัจะส่งหนงัสือนดัประชุมตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ 
 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนท่ีจะท าหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็น
วาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีเพิ่มเติมซ่ึงตอ้งระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั 
หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ งรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ และ/หรือ เสนอบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัจะตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
 แสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์เช่น ส าเนาใบหุ้น และหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นท่ี

ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 แสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือ
ส าคญัต่างๆ ของบริษทั 

การเพิ่มวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
บริษทัก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี เป็นปกติดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น คร้ังท่ีแลว้ 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษทั และอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ของ

บริษทั 
วาระท่ี 3  พิจารณาจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานเป็นส ารองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผล 
วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของ

กรรมการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติั หรือรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน  
วาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืน (ถา้มี) 



 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดขา้งตน้สามารถเสนอวาระท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากวาระขา้งตน้โดยกรอก แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเพิ่มเติม 
  

คณะกรรมการยอ่ยของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการของบริษทัสงวนสิทธิใน
การพิจารณาเพิ่มเติมวาระการประชุมผูถื้อหุน้หากเห็นวา่ 

1. เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
2. เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อ

หุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่เป็นปกติของเร่ืองดงักล่าว 
3. เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค ์
4. เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือน

ท่ีผา่นมา และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใน
คร้ังก่อน     

 
 อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืน  นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อ
หุน้อีกก็ได ้
 
การเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดข้างต้นสามารถเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการของบริษัทได้ โดยกรอก
รายละเอียดขอ้มูลท่ีครบถว้นใน แบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั และแบบ
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั สามารถติดต่อ และประเมิน
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไดต่้อไป 
 
การน าส่งแบบค าขอใหบ้ริษทั 
 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อก าหนดข้างต้นสามารถน าส่ง แบบเสนอวาระการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษทั พร้อมดว้ย แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บ ริษัท  มาย ังส่ วน งาน เลขานุการบ ริษัททางอี เมล์  ท่ี  charoenchai@Bangkokpost.co.th  ห รือ
siripornm@Bangkokpost.co.th  และน าส่งตน้ฉบบัตามท่ีอยูด่งัน้ี 

mailto:siripornm@Bangkokpost.co.th


เลขานุการบริษทั 
บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน)  
อาคารบางกอกโพสต ์
เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2616 4000 
โทรสาร   : +66 (0) 2671 9694 
 
ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี 2562 ซ่ึงจะจัดข้ึนภายในเดือนเมษายน 2562         

ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดโปรดน าส่งแบบค าขอ ภายในวนัองัคารท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 
2562 เพื่อให้บริษทั คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการของบริษทั   
มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีต่อไป  



บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพิม่เติม 

 
วนัท่ี   
  
ช่ือ-นามสกุล (ผูเ้สนอ)  
ท่ีอยู ่  
 
 
โทรศพัท ์  
โทรสาร  
E-mail Address  
  
จ านวนหุน้ท่ีถือครอง  
  
วาระท่ีขอเสนอ  เพื่อทราบ         เพื่ออนุมติั          เพื่อพิจารณา 
 
 
 
  
วตัถุประสงค ์/ เหตุผล  
 
 
 
  

ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ 
(                                                                                                          )   

 
หมายเหตุ  
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้น  และหนังสือยนืยนัการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2 ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.3 ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ า ตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ)  ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.  กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีเพ่ิมเติม”  และลงช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั 



บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 
วนัท่ี   
 
ช่ือ-นามสกุล  (ผูเ้สนอ)  
ท่ีอยู ่  
 
 
โทรศพัท ์  
โทรสาร  
E-mail address  
 
จ านวนหุน้ท่ีถือครอง  
 
 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ 
(นาย/ นาง/ นางสาว/  )  

 
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 

โดยบุคคลดงักล่าวซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ใหค้วามยนิยอม และรับรองวา่
ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้น “แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสาร
ประกอบท่ียืน่มาพร้อมน้ีถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ 
(                                                                     ) 

 
 
หมายเหตุ  
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1.1     หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้น  และหนงัสือยนืยนัการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2  ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.3 ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.  กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอบคุคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั 



บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
 

1.  ช่ือ-นามสกลุ 
     ภาษาไทย  (นามสกลุเดิม  ) 
     ภาษาองักฤษ   
 

2.  วนัเดือนปีเกิด  ปัจจุบนัอาย ุ  ปี 
 

3.  สญัชาติ   
   
4.  สถานภาพ   โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย 
     (1) คู่สมรสช่ือ  (นามสกลุเดิม  ) 
  สถานท่ีท างาน  
  ต าแหน่ง  
     (2) จ านวนบุตร  คน    
 4.2.1 ช่ือ-นามสกลุ  เกิด พ.ศ.  
  สถานท่ีท างาน  
  ต าแหน่ง  
 4.2.2 ช่ือ-นามสกลุ  เกิด พ.ศ.  
  สถานท่ีท างาน  
  ต าแหน่ง  
 4.2.3 ช่ือ-นามสกลุ  เกิด พ.ศ.  
  สถานท่ีท างาน  
  ต าแหน่ง  
 
5.  (1)  ท่ีอยูปั่จจุบนั 
      ท่ีอยู ่  
  

โทรศพัท ์  โทรสาร  
E-mail address  

 

 (2)  สถานท่ีท างาน 
     ท่ีอยู ่  
  

โทรศพัท ์  โทรสาร  
E-mail address  



6.  คุณสมบติัตามวชิาชีพ  
     (1)  คุณวฒิุทางการศึกษา     ( โปรดแนบหลกัฐานทางการศึกษา) 

สถาบนั คุณวฒิุ และสาขาวชิาเอก ปีท่ีส าเร็จ 
     

     

     

     

     

 
  (2)  หลกัสูตรการฝึกอบรม หรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 

ช่ือหลกัสูตร สถาบนัท่ีจดัหลกัสูตร ปีท่ีเขา้ร่วม 
     

     

     

     

     

 
7.  ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทัจดทะเบียน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 

       

       

       

       

       

       

 
8.  ต าแหน่งปัจจุบนัในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 

       

       

       

       

       

       



9.  ต าแหน่งปัจจุบนัในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 

       

       

       

       

       

       

 
10.  ประสบการณ์การท างาน (5 ปี ยอ้นหลงั)    
ตั้งแต่ปี พ.ศ. สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 

       

       

       

       

       

       

 

11. การถือหุน้ใน บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี  (วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) 

หุน้สามญั  หุน้ 
11.1 การถือหุน้ใน บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

11.1.1 คู่สมรส หุน้สามญั  หุน้ 
11.1.2 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
           (1)  หุน้สามญั  หุน้ 
           (2)  หุน้สามญั  หุน้ 
           (3)  หุน้สามญั  หุน้ 

 
12. ประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี  (เวน้แตค่วามผดิลหุโทษ) 

ศาล สถานะ 
(โจทก/์จ าเลย/ผูร้้อง) 

คดี (แพง่/ 
อาญา/ 

ลม้ละลาย) 

ขอ้หาหรือ 
ฐานะความผิด 

ทุนทรัพย ์ ผลคดี 

           

           

           

           

           



13.  การมีส่วนไดส่้วนเสียทางตรงและทางออ้มในบริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นคู่สัญญา   (โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรม และลกัษณะของส่วนไดเ้สีย พร้อมจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสียโดย
ชดัแจง้)  

 

 
 
 
14.  การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทับริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน)    

(ในกรณีท่ีมีการถือหุ้นโปรดระบุช่ือบริษทั  จ านวนหุ้นท่ีถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษทัท่ีถือ
หุ้นวา่เป็นบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมการ โปรดระบุช่ือบริษทัและสถานภาพของ
บริษทัท่ีเป็นกรรมการวา่เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

 
 
 
 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว/  )  
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รับการพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวติั
ขา้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ียืน่มาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
   

   
ลงช่ือ  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(  ) 
วนัท่ี   

 
 
 

หมายเหตุ  
กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 


