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วิธีการปฏิบัติ 

การให้สิทธิแก่ผู้ถอืหุ้นในการเสนอเร่ืองเพื่อก าหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2562 
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า 

 
1. นโยบายการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายที่จะสร้างความมัน่ใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย 

โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย คือ การให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอเร่ืองเพื่อก าหนดเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น

และการเสนอชื่อกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่ก าหนดขึน้นี ้เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้น  

นอกเหนือจากสทิธิที่ผู้ ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามบญัญัติกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. วตัถปุระสงค์  

2.1. เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามข้อพงึปฏิบติัตามหลกัการก ากบัการดแูลกิจการที่ดี; 

2.1.1. เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เสนอเร่ืองเพื่อเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน

วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.1.2. เปิดโอกาสและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เสนอชื่อผู้สมัคร ผู้มีคุณสมบัติในต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 

3. ระเบียบการ 

3.1. หลกัเกณฑ์ในการเสนอ  

3.1.1. คณุสมบติัของผู้ ถือหุ้นที่จะมีสทิธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น หรือเสนอ

ชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดงันี ้

3.1.1.1. ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.10 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด   

3.1.1.2. ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วอาจจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และต้องเป็นการถือหุ้นอย่าง

ต่อเนื่องนบัจากวนัที่ถือหุ้นจนถงึวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจใุนวาระการประชมุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 

เดือน โดยต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่น

จากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลกัทรัพย์ รวมถงึส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้น 

3.1.1.3. วตัถปุระสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าผู้ ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา หรือ เพื่อ

อนมุติั เป็นต้น  

3.1.1.4. รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองที่เสนอโดยจะต้องชีแ้จงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้ 

พิจารณา เป็นต้น 

3.1.1.5. ชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศพัท์ ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ ถือหุ้นที่เสนอ  
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3.2. กรณีเสนอชื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมการ ควรมีข้อมลูอย่างน้อยดงันี ้ :- 

3.2.1. ประวติัหรือข้อมลูเก่ียวกบับคุคลที่เสนอให้แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

3.2.1.1. ข้อมูลเบือ้งต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประสบการณ์การท างาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นใน

บริษัทฯ รูปถ่าย เป็นต้น 

3.2.1.2. การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือ กิจการที่มีธุรกิจเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั (ถ้ามี) 

3.2.1.3. หนงัสอืยินยอมจากบคุคลที่เสนอให้แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

3.2.2. คณุสมบติัของผู้จะถกูเสนอชื่อเพื่อรับคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

3.2.2.1. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จ ากดั  
3.2.2.2. มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการท างาน ที่เป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  
3.2.2.3. มีภาวะผู้น า และสามารถควบคมุการด าเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
3.2.2.4. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอทุิศเวลาได้อย่างเพียงพอ 
3.2.2.5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

4. ช่องทางในการเสนอเร่ือง 

สง่เอกสารต้นฉบบั พร้อมเอกสารประกอบทัง้หมด มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยสง่มาที่   
เลขานุการบริษัท  
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  
900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

5. ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ืองจากผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2561 ถงึ 28 ธันวาคม 2561 เท่านัน้ (โดยถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นหลกั) 

6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
6.1. แบบฟอร์มในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี   

กรณีต้องการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี   
6.2. แบบฟอร์มในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

กรณีต้องการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
7. เร่ืองที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  

7.1. เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดแูลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท  

7.2. เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
7.3. เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้

ถือหุ้นโดยรวม  
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7.4. เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว  
7.5. เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
7.6. เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย

เสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยังไม่ได้
เปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

7.7. เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบ หรือไม่ถกูต้อง  
7.8. เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทัน

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7.9. คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

8. การบรรจเุร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชมุเพิ่มเติม  
8.1. เร่ืองที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือ

นดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกลา่วว่า เป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น  
8.2. ส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตุผลผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้หนึง่ในวนัประชมุ 

 
 



 
แบบฟอร์มในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
เร่ือง    ขอเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

เรียน  นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล  
 เลขานกุารบริษัท  
 

รายละเอียดผู้ ถือหุ้นผู้ขอเสนอวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 

เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล์ _____________________ 
 
รวมผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้__________________ราย ซึง่นบัรวมจ านวนหุ้นได้จ านวน_________________________หุ้น 
(นบัรวมผู้ ถือหุ้นที่ร่วมเสนอตามเอกสารแนบท้าย – ถ้ามี)  
 

รายละเอียดระเบียบวาระที่เสนอ           เพื่อพิจารณาอนมุัติ   เพื่อรับทราบ        อื่นๆ _________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

วัตถปุระสงค์ / เหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ)  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นนีถ้กูต้องครบถ้วน และหลกัฐานการ
ถือหุ้น เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ย่ืนมาพร้อมนีถ้กูต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทกุประการ 
 

         
  ลงช่ือ_________________________ผู้ ถือหุ้น 

                            (                 ) ตวับรรจง 
       วนัที่________/________/_________ 
 
 
 
 
 
 

สง่แบบฟอร์มที่ครบถ้วน ถกูต้อง กลบัมายังบริษัทฯ ภายในวนัที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ดงันี ้
เลขานกุารบริษัท บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ เลขที่ 900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ 

ชัน้ 12  ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 



เอกสารแนบท้าย –รายละเอียดผู้ถือหุ้นผู้ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น (ต่อ)  
(กรุณาแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นและส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทางของผู้ถือหุ้นทกุราย)  
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 

เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล _____________________ 
  

 ลงช่ือ _________________________ ผู้ ถือหุ้น 
                                      (               ) ตวับรรจง 
       วนัที่ _______/________/_________ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 

เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล์ _____________________ 
 

ลงช่ือ_________________________ผู้ ถือหุ้น 
                                     (             ) ตวับรรจง 
       วนัที่ _______/________/_________ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 

เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล _____________________ 
 

ลงช่ือ_________________________ผู้ ถือหุ้น 
                                      (            ) ตวับรรจง 
       วนัที่ _______/________/_________ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 

เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล์ _____________________ 
 

ลงช่ือ_________________________ผู้ ถือหุ้น 
                        (            ) ตวับรรจง 
       วนัที่ _______/________/_________ 
 



 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

เร่ือง      ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  
 
เรียน  นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล  
 เลขานกุารบริษัท  
 
รายละเอียดผู้ ถือหุ้นผู้ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลอืกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 

เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล์ _____________________ 
 
รวมผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้__________________ราย ซึง่นบัรวมจ านวนหุ้นได้จ านวน_________________________หุ้น 
(นบัรวมผู้ ถือหุ้นที่ร่วมเสนอตามเอกสารแนบท้าย – ถ้ามี)  

(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)______________________________________________________ 
อายุ_______ปี อาชีพปัจจบุนั_____________________________เข้ารับการพิจารณาเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบคุคลดงักลา่วมี
คณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ครบถ้วนตามคณุสมบัติของกรรมการ และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ และลงนามรับรองเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ ประวติัสว่นตัว ประวติัการท างานและเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่ย่ืนมาพร้อมนีว้่า ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ  (รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ)  

 
ลงช่ือ_________________________ผู้ ถือหุ้น 

                     (                ) ตวับรรจง 
           วนัที่_______/________/________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สง่แบบฟอร์มที่ครบถ้วนและถกูต้อง กลบัมายังบริษัทฯ ภายในวนัที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ดงันี ้
เลขานกุารบริษัท บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ เลขที่ 900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ 
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เอกสารแนบท้าย –รายละเอียดผู้ถือหุ้นผู้ขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ)  
(กรุณาแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นและส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทางของผู้ถือหุ้นทกุราย)  
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 

เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล์ _____________________ 
  
 ลงช่ือ_________________________ผู้ ถือหุ้น 

                                      (             ) ตวับรรจง 
       วนัที่_______/________/_________ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 
เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล์ _____________________ 

 

ลงช่ือ_________________________ผู้ ถือหุ้น 
                                      (            ) ตวับรรจง 
       วนัที่_______/________/_________ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 
เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล์ _____________________ 

 

ลงช่ือ_________________________ผู้ ถือหุ้น 
                                     (              ) ตวับรรจง 
       วนัที่_______/________/_________ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________ 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสอืเดินทาง ______________________________เป็นผู้ ถือหุ้นของ BOL 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 
เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์_____________เบอร์มือถือ______________ อีเมล์ _____________________ 

 

ลงช่ือ_________________________ผู้ ถือหุ้น 
                                      (            ) ตวับรรจง 
       วนัที_่______/________/_________ 



 
รายละเอียดข้อมูลของบุคคลท่ีเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)_________________________________ สญัชาติ______________________ 

วนั/เดือน/ปี เกิด______________________อายุ___________ปี  
 

2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
เลขที่_________อาคาร________________ถนน_________________ซอย_________________ 
แขวง_________________________เขต_____________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 
เบอร์โทรศพัท์ ____________ เบอร์แฟกซ์________________  
เบอร์มือถือ______________  อีเมล ____________________ 
 

3. จ านวนหุ้นของบริษัท BOL ที่ถือ (ถ้ามี)____________________________หุ้น (กรุณาแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุ้น) 
 

4. ประเภทกรรมการที่เสนอเข้าพิจารณาแต่งตัง้  
  กรรมการ    กรรมการอิสระ    กรรมการตรวจสอบ  

5. อาชีพปัจจบุนั ______________________________ 
สถานที่ท างาน_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

6. วฒุิการศึกษา  
ปี วฒุิการศึกษา สถาบนัการศกึษา 

   
   
   

 
7. ประวติัการท างาน  

ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
   
   
   
   

 
8. สถานภาพสมรส    โสด    สมรส  อื่น ๆ _____________ 

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) _________________________________ อาย_ุ___________ปี 
จ านวนหุ้นของบริษัท BOL ที่ถือ (ถ้ามี)_____________________หุ้น  
 

ชื่อ-สกุล บตุร________________________________ อาย_ุ___________ปี จ านวนหุ้นที่ถือ______________หุ้น  
ชื่อ-สกุล บตุร________________________________ อาย_ุ___________ปี จ านวนหุ้นที่ถือ______________หุ้น  
ชื่อ-สกุล บตุร________________________________ อาย_ุ___________ปี จ านวนหุ้นที่ถือ______________หุ้น  
 



 
9. การมีสว่นได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ 

จ ากดั (มหาชน) (ในกรณีที่มีสว่นได้เสยีโดยตรง หรือ โดยอ้อม โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรม และ ลกัษณะสว่นได้เสยีพร้อม
จ านวนเงินของผลได้ผลเสีย) 
  มี (กรุณาระบุรายละเอียด)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  ไม่ม ี
 

10. การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน)  
(ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบชุื่อบริษัท จานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทนุจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้น
ว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้องกนั หรือในกรณีที่เป็นกรรมการร่วมโปรดระบุชื่อบริษัท และ สถานภาพของ
บริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั) 
  มี (กรุณาระบุรายละเอียด)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  ไม่ม ี
 

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) (โปรดระบชุื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท จ านวนหุ้นที่
ถือ คิดเป็นร้อยละของทนุจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด าเนินการ)  
  มี (กรุณาระบุรายละเอียด)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  ไม่ม ี
 

12. การเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั 
(มหาชน)  (โปรดระบชุื่อบคุคลที่ท่านเก่ียวข้องอยู่มาอย่างชัดเจน) 
  มี (กรุณาระบุรายละเอียด)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  ไม่ม ี

 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)_________________________________ บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่ย่ืนมาพร้อมนีถ้กูต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทกุประการ  

 
 
ลงช่ือ_________________________ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

                     (             ) ตวับรรจง 
                                                              วนัที่_______/________/_________ 


