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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม 
และช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของ บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดต้ระหนกัและเล็งเห็นควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อ 
ผูถื้อหุ้นอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั เพื่อส่งเสริมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) อนัเป็น
ปัจจยัหน่ึงในกำรน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จของกิจกำร ดงันั้น บริษทัฯ จึงเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระ 
กำรประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี  
ซ่ึงจะจดัข้ึนประมำณเดือนกรกฎำคมของทุกปี 

 ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 น้ี บริษทัฯ ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและช่ือ
บุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้ โดยสำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 และเพ่ือให้มีขั้นตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำท่ีชัดเจนและโปร่งใส บริษทัฯ จึงก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนไวด้งัน้ี 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้และ 

(1) มีสดัส่วนกำรถือหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
หรือ 

(2) มีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
โดยผูถื้อหุ้นทุกคนตอ้งถือหุ้นอยำ่งต่อเน่ืองมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีไดม้ำซ่ึงหุน้
จนถึงวนัท่ีเสนอวำระกำรประชุมหรือช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ หรือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ  

(2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงท่ีผูถื้อหุ้นกล่ำวอำ้งไม่ได้
แสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมไม่ปกติของเร่ืองดงักล่ำว 

(3) เร่ืองท่ีเป็นงำนประจ ำหรือเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำร เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรได ้

เอกสำรแนบทำ้ย 
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(5) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 

(6) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผำ่นมำ และไดรั้บ
มติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงท่ีนอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัฯ โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(7) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแลว้ 

(8) เร่ืองท่ีให้ขอ้มูลเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ มีขอ้ควำมท่ีไม่ตรงตำมควำมจริง  
มีขอ้เสนอท่ีคลุมเครือ หรือเสนอมำไม่ทนัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

(9) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

2.2 เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรเสนอวำระกำรประชุม 

(1) หลกัฐำนกำรถือหุน้ เพื่อแสดงวำ่ตนมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 1. ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำก
บริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท  
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(2) แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 (แบบ ก.) ในส่วนท้ำยของ
หลกัเกณฑน้ี์ ซ่ึงลงนำมครบถว้นโดยผูถื้อหุน้ 

(3) เอกสำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่หมดอำยพุร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ดงัน้ี 

กรณีบุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ)  

กรณีนิติบุคคล : ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคลอำยไุม่เกิน 3 เดือน และส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ของตวัแทนผูมี้อ ำนำจท่ีลงนำมในแบบ ก.  

(4) กรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(5) แบบ ก. 1 ฉบบั ใชส้ ำหรับ 1 วำระ เท่ำนั้น หำกมีกำรเสนอหลำยวำระ ให้ท ำแบบ ก. ของ
แต่ละวำระแยกจำกกนั 

(6) กรณีเสนอวำระโดยผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนั ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนและ
ลงลำยมือช่ือในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลกัฐำนกำรถือหุน้และเอกสำรแสดงตนของผูถื้อหุน้
แต่ละรำยให้ครบถว้น ในกำรน้ี ให้กรอกช่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงผูถื้อหุ้นร่วมกนัทุกรำยมอบหมำยให้
เป็นผูรั้บกำรติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่ำกำรท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบับุคคลดงักล่ำวเป็นกำร
ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรำย 

(7) เอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) 
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 2.3 กำรส่งเอกสำร 

(1) ส่งเอกสำรต่ำง ๆ ตำมขอ้ 2.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้บริษทัฯ
สำมำรถกลัน่กรองขอ้มูลและตรวจสอบเอกสำร ตลอดจนเพื่อใหค้ณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอ
ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมได ้โดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู ่ดงัน้ี 

 ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั 
 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน)  
 ชั้น 15 อำคำรทีเอสทีทำวเวอร์ เลขท่ี 21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวภิำวดี-รังสิต 
 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

(2) ก่อนน ำส่งตน้ฉบบัเอกสำรตำมวรรค (1) ผูถื้อหุน้อำจน ำส่งส ำเนำเอกสำรอยำ่งไม่เป็นทำงกำร
มำยงัจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ของเลขำนุกำรบริษทัท่ี CompanySecretary@btsgroup.co.th 
หรือทำงโทรสำรท่ี 0-2273-8610 

2.4 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 

(1) เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

(1.1) หำกปรำกฏว่ำผูถื้อหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตำมขอ้ 1. เลขำนุกำรบริษทัจะส่ง
หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวนัท่ี 8 เมษำยน 2565 

(1.2) หำกปรำกฏว่ำผูถื้อหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสำรไม่
ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นภำยในวนัท่ี 8 
เมษำยน 2565 และหำกผูถื้อหุ้นไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขหรือให้ขอ้มูลหรือน ำส่งเอกสำร
ใหถู้กตอ้งครบถว้นภำยในวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้
ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 

(1.3) กรณีท่ีไม่เขำ้ข่ำยตำมวรรค (1.1) หรือ (1.2) เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมเร่ืองเพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร   

(2) คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมท่ีจะน ำเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยเร่ืองท่ีจะบรรจุเป็นวำระกำรประชุม จะตอ้งไม่มีลกัษณะเขำ้ข่ำยตำม 
ขอ้ 2.1 เวน้แต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอ่ืน 

(3) เร่ืองท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ 
จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่ำเป็นวำระท่ีก ำหนดโดยผู ้ถือหุ้น พร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร 

(4) เร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรพร้อมเหตุผลให้ผู ้ถือหุ้นท่ีเสนอวำระกำรประชุมดังกล่ำวทรำบภำยใน 
วนัท ำกำรถัดไปนับแต่วนัมีมติ และแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทรำบอีกคร้ังในกำรประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุน้โดยระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรบรรจุเร่ืองดงักล่ำวไวด้ว้ย 
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3.   การเสนอช่ือกรรมการ 

3.1 บุคคลท่ีจะเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกัด กฎหมำย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ และในกรณีท่ีเป็นกำรสรรหำบุคคลเพื่อ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ บุคคลดงักล่ำวตอ้งมีคุณสมบติัตำมนิยำมกรรมกำร
อิสระของบริษทัฯ และกรณีกรรมกำรตรวจสอบ จะตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 

(2) มีควำมรู้และควำมสำมำรถท่ีเป็นประโยชน์อยำ่งส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ  

(3) มีควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรด้วยควำมระมดัระวงั มีควำมซ่ือสัตย ์มีสุขภำพ
ร่ำงกำยท่ีแข็งแรงและจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถทุ่มเทในกำรท ำงำนให้กบับริษทัฯ ไดอ้ย่ำง
เตม็ท่ี  

(4) มีประวติักำรท ำงำนท่ีดี ไม่ประกอบกิจกำรหรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็น
หุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรของบริษทัเอกชนหรือ
บริษทัมหำชนอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำร
ของบริษทัฯ 

3.2 เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรเสนอช่ือกรรมกำร 

(1) หลกัฐำนกำรถือหุน้ เพ่ือแสดงวำ่ตนมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 1. ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำก
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั  
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

(2) แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้ งเป็นกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2565 (แบบ ข.) ในส่วนทำ้ยของหลกัเกณฑน้ี์  ซ่ึงลงนำมครบถว้นโดยผูถื้อหุน้ 

(3) แบบแสดงขอ้มูลของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและ
หนังสือให้ควำมยินยอม (แบบ ค.) ในส่วนท้ำยของหลกัเกณฑ์น้ี ซ่ึงลงนำมครบถว้นโดย
บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

(4) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวติักำรท ำงำน 
(Curriculum Vitae) ของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้ งเป็นกรรมกำร 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำร 

(5) เอกสำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่หมดอำยพุร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ดงัน้ี 

กรณีบุคคลธรรมดำ  

 

:    ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ)  
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กรณีนิติบุคคล :      ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน และส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชน  / หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของตวัแทนผูมี้อ ำนำจท่ีลงนำมในแบบ ข.  

(6) กรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(7) แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใช้ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้ งเป็น
กรรมกำร 1 รำย เท่ำนั้ น หำกมีกำรเสนอช่ือบุคคลหลำยคนเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้ งเป็น
กรรมกำร ใหท้ ำแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือแต่ละรำย 

(8) กรณีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรโดยผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนั ใหผู้ถื้อ
หุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนและลงลำยมือช่ือในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลกัฐำนกำร
ถือหุ้นและเอกสำรแสดงตนของผูถื้อหุน้แต่ละรำยใหค้รบถว้น ในกำรน้ี ให้กรอกช่ือผูถื้อหุน้
ซ่ึงผูถื้อหุ้นร่วมกันทุกรำยมอบหมำยให้เป็นผูรั้บกำรติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่ำกำรท่ี
บริษทัฯ ติดต่อกบับุคคลดงักล่ำวเป็นกำรติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรำย 

(9) เอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) 

3.3 กำรส่งเอกสำร 

(1) ส่งเอกสำรต่ำง ๆ ตำมขอ้ 3.2  ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้บริษทัฯ
สำมำรถกลัน่กรองขอ้มูลและตรวจสอบเอกสำร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ โดยจดัส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมท่ีอยูด่งัน้ี 

 ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั  
 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน)  
 ชั้น 15 อำคำรทีเอสทีทำวเวอร์ เลขท่ี 21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวภิำวดี-รังสิต 
 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

(2) ก่อนน ำส่งตน้ฉบบัเอกสำรตำมวรรค (1) ผูถื้อหุ้นอำจน ำส่งส ำเนำเอกสำรอยำ่งไม่เป็นทำงกำร
มำยงัจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของเลขำนุกำรบริษทัท่ี CompanySecretary@btsgroup.co.th หรือ
ทำงโทรสำรท่ี 0-2273-8610 

3.4 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 

(1) เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

(1.1) หำกปรำกฏว่ำผูถื้อหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตำมขอ้ 1. เลขำนุกำรบริษทัจะส่ง
หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวนัท่ี 8 เมษำยน 2565 

(1.2) หำกปรำกฏว่ำผูถื้อหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสำรไม่
ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนังสือแจ้งผูถื้อหุ้นภำยในวนัท่ี  
8 เมษำยน 2565 และหำกผูถื้อหุน้ไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขหรือใหข้อ้มูลหรือน ำส่งเอกสำร

file:///D:/Cash/News%20Release/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/NEWSRE~1/2013AG~1/NEWSRE~1/INVITA~1/Final/CompanySecretary@btsgroup.co.th
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ใหถู้กตอ้งครบถว้นภำยในวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้
ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 

(1.3) กรณีท่ีไม่เขำ้ข่ำยตำมวรรค (1.1) หรือ (1.2) เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมเร่ืองเพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

(2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ี
ไดรั้บกำรเสนอช่ือเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรต่อไป โดย
บุคคลดงักล่ำวจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ 3.1 เวน้แต่คณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอ่ืน 

(3) บุคคลท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะบรรจุรำยช่ือเป็นบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ
เพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัฯ จะระบุในหนงัสือ
เชิญประชุมว่ำเป็นผูท่ี้ได้รับกำรเสนอช่ือจำกผูถื้อหุ้น พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร 

(4) บุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือ
คณะกรรมกำร บริษทัฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรให้ผูถื้อหุ้นท่ีเสนอช่ือบุคคลดงักล่ำวทรำบภำยในวนัท ำกำร
ถดัไปนบัแต่วนัมีมติคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำร และ
แจง้เป็นเร่ืองเพ่ือทรำบอีกคร้ังในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

************************************ 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 

(1)  ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ......................................................................................................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จ ำนวน........................................................ หุน้  
อำศยัอยูบ่ำ้นเลขท่ี............................................ ถนน............................................ ต ำบล/แขวง............................................  
อ ำเภอ/เขต......................................จงัหวดั..................................หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน...........................................
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ............................................ E-mail....................................................................................................  
 (2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  
เร่ือง ........................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
โดยมีขอ้มูล / ขอ้เท็จจริง / เหตผุล เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ดงัน้ี 
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
ซ่ึงมีเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม (ถำ้มี) ท่ีไดล้งลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน ................... แผน่  

(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยใหผู้ถื้อหุน้รำย นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................ 
เป็นผูรั้บกำรติดต่อแทนขำ้พเจำ้ ตำมหลกัเกณฑข์อ้ 2.2 (6) 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้ หลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งทุกประกำร 
และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
       ......................................................... ผูถื้อหุน้ 
       (.......................................................) 
             วนัท่ี ......................................................... 
 
หมำยเหตุ  
1.  ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบเอกสำรหลกัฐำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัเกณฑข์อ้ 2.2 และส่งตน้ฉบบัเอกสำรให้ถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

โดยผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งส ำเนำเอกสำรอยำ่งไม่เป็นทำงกำรมำยงัจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของเลขำนุกำรบริษทัท่ี CompanySecretary@btsgroup.co.th 
หรือทำงโทรสำรท่ี 0-2273-8610 ก่อนส่งตน้ฉบบัเอกสำร 

2. แบบ ก. 1 ฉบบั ใชส้ ำหรับ 1 วำระ เท่ำนั้น หำกมีกำรเสนอหลำยวำระ ให้ท  ำแบบ ก. ของแต่ละวำระแยกจำกกนั 
3. กรณีเสนอวำระโดยผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนั ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนและลงลำยมือช่ือในแบบ ก. น้ี ตลอดจนแนบ

หลกัฐำนกำรถือหุ้นและเอกสำรแสดงตนของผูถื้อหุ้นแต่ละรำยให้ครบถว้น 
4.  กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ

ถูกตอ้ง 
5.  บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอ้มูลหรือส่งเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่

ครบถว้น 

แบบ ก. 

mailto:CompanySecretary@btsgroup.co.th
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 
(1)  ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว........................................................................................................................... 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จ ำนวน.......................................................... หุน้  
อำศยัอยูบ่ำ้นเลขท่ี......................................... ถนน............................................. ต ำบล/แขวง............................................. 
อ ำเภอ/เขต...................................... จงัหวดั................................... หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน..................................... 
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ...........................................  E-mail....................................................................................................  
 (2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว..................................................... อำย.ุ............ ปี 
เพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑ์
ของบริษทัฯ และมีขอ้มูลและหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำร ตำมแบบแสดงขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและหนงัสือให้ควำม
ยนิยอม (แบบ ค.) พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ กำรศึกษำและประวติักำรท ำงำน 

(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยใหผู้ถื้อหุน้รำย นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................ 
เป็นผูรั้บกำรติดต่อแทนขำ้พเจำ้ ตำมหลกัเกณฑข์อ้ 3.2 (8) 
 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้ หลกัฐำนกำรถือหุน้ แบบ ค. และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม ถูกตอ้ง 
ทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 
       ...................................................... ผูถื้อหุน้ 
       (.....................................................) 
              วนัท่ี ........................................................ 
 
 
 
หมำยเหตุ  
1.  ผูถื้อหุ้นต้องแนบแบบแสดงข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและหนังสือให้ควำมยินยอม  

(แบบ ค.) พร้อมเอกสำรหลกัฐำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัเกณฑข์อ้ 3.2 และส่งตน้ฉบบัเอกสำรให้ถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
โดยผู ้ ถื อ หุ้ นส ำม ำ รถ ส่ งส ำ เ น ำ เ อกสำรอย่ ำ ง ไม่ เ ป็ นทำงก ำรมำย ัง จดหมำย อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์ของ เ ลข ำ นุก ำรบ ริษัท ท่ี  
CompanySecretary@btsgroup.co.th หรือทำงโทรสำรท่ี 0-2273-8610 ก่อนส่งตน้ฉบบัเอกสำร 

2. แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบบั ใชส้ ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 1 รำย เท่ำนั้น หำกมีกำรเสนอช่ือบุคคลหลำย
คนเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ให้ท  ำแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือแต่ละรำย 

3. กรณีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรโดยผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนั ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนและลง
ลำยมือช่ือในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้นและเอกสำรแสดงตนของผูถื้อหุ้นแต่ละรำยให้ครบถว้น 

4.  กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 

5.  บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอ้มูลหรือส่งเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้น 

 

  

แบบ ข. 

file:///D:/Cash/News%20Release/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/NEWSRE~1/2013AG~1/NEWSRE~1/INVITA~1/Final/CompanySecretary@btsgroup.co.th
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แบบแสดงข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
และหนงัสือให้ความยนิยอม  

 
1.  ประวตัส่ิวนตวั 
(1)  ข้อมูลทัว่ไป (โปรดแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ียงัไม่

หมดอำย ุพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
 ช่ือ / นำมสกลุ (ภำษำไทย):  .............................................................................................................................. 
 ช่ือ / นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ):  .............................................................................................................................. 
 สญัชำติ...................................... วนั/เดือน/ปี เกิด....................................................... อำย.ุ.....................................ปี 

อำศยัอยูบ่ำ้นเลขท่ี...................................... ถนน...................................... ต ำบล/แขวง......................................
อ ำเภอ/เขต........................... จงัหวดั.......................... หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน............................................ 
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ...................................... E-mail..........................................................................................  

 
(2) วุฒิการศึกษา (โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรศึกษำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
  ต  ่ำกวำ่ปริญญำตรี  ปริญญำตรี       สูงกวำ่ปริญญำตรี 
 

           ปี                                                สถำบนักำรศึกษำ                   สำขำวชิำ 
 ...........................       ..................................................................................       ............................................ 
 ...........................       ..................................................................................       ............................................ 
 ...........................       ..................................................................................       ............................................ 
 ...........................       ..................................................................................       ............................................ 
 
 กำรอบรมท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

                                     ปีท่ีเขำ้รับกำรอบรม 
 Director Certification Program (DCP)            ..................................................... 
 Director Accreditation Program (DAP)             ..................................................... 
 Audit Committee Program (ACP)             ..................................................... 
 The Role of the Compensation Committee (RCC)       ..................................................... 
 Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)           ..................................................... 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).....................................................              ..................................................... 

 
(3) ประวตักิารท างาน (โปรดแนบประวติักำรท ำงำน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
              ปี             บริษทั     ต  ำแหน่ง 
 ...........................       ................................................................................      ............................................... 
 ...........................       ................................................................................      ............................................... 
 ...........................       ................................................................................      ............................................... 
 ...........................       ................................................................................      ............................................... 
 

 

รูปถ่ำย 

แบบ ค. 
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(4) จ านวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน)   (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภำวะ ตลอดจนนิติบุคคลท่ีตนหรือคู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะถือหุน้เกินร้อยละ 30 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่ำว) 

 หุน้สำมญั BTS    จ ำนวน ........................................หุน้ 
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ BTS-W6 (ถำ้มี)  จ ำนวน ........................................หน่วย 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ BTS-W7 (ถำ้มี)  จ ำนวน ........................................หน่วย 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ BTS-W8 (ถำ้มี)  จ ำนวน ........................................หน่วย 

   
(5) การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลกัษณะของรำยกำรและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมระบุมูลค่ำของ

รำยกำร) 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
2.  การไม่มลีกัษณะต้องห้ามและการให้ความยนิยอม 
 ขำ้พเจำ้............................................................................................. รับทรำบและใหค้วำมยนิยอมในกำรไดรั้บกำร
เสนอช่ือเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) ต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2565 และขอรับรองวำ่ขอ้มูลของขำ้พเจำ้ขำ้งตน้ และเอกสำรหลกัฐำนท่ียืน่มำพร้อมกนัน้ี ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็น
เท็จ หรือไม่ขำดข้อควำมท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ พร้อมกันน้ี ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผูมี้คุณสมบัติ  
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ รวมทั้งหลกัเกณฑต์ำมขอ้ 3.1 
และหำกขำ้พเจำ้ผ่ำนกำรคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรเพ่ือเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ ขำ้พเจำ้จะให้ควำมร่วมมือกบั
บริษทัฯ เป็นอยำ่งดี และปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อไป 
  
      ......................................................บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
      (.....................................................) 
                วนัท่ี ...................................................... 
 


