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บริษัท เบริล 8 พลัส จาํกัด (มหาชน) 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2566 

 

บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้และส่งเสรมิการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ            

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  บรษิัทไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารให้

สิทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ เสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ดงันี ้
 

1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบรษิัทจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

1.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันทําหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งตอ้งระบวุ่าเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา 

หรือเพ่ืออนมุตัิ พรอ้มทัง้ระบขุอ้เท็จจรงิและเหตผุลประกอบวาระท่ีเสนอและเอกสารประกอบ 

1.2  เป็นผูถื้อหุน้ในวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือขอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ หรือ

วนัท่ีเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

1.3  แสดงหลกัฐานการถือหุน้ยืนยนักับบริษัท เช่น สาํเนาใบหุน้ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานท่ี

แสดงจาํนวนหุน้จากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2.  หลักเกณฑก์ารนําเสนอ 

-  การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ผูถื้อหุน้ตอ้งระบุวตัถุประสงค ์และรายละเอียดของ

เร่ืองท่ีเสนอ พรอ้มขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนป์ระกอบการพิจารณา 

-  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ผูถื้อหุน้ตอ้งระบรุายละเอียดของบคุคลนัน้ ๆ 

และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน ์รวมทัง้การใหค้วามยินยอมของบุคคลดงักล่าว โดยบุคคลท่ีจะไดร้บัการ

เสนอชื่อใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 ตลอดจนระเบียบ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน                 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบัของบริษัท รวมทัง้มีคุณสมบตัิอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทกาํหนด ไดแ้ก่  
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มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชนแ์ละเหมาะสมกับลกัษณะ

ธุรกิจของบริษัท มีประวตัิการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซื่อสตัย ์มีคุณธรรม 

จรยิธรรม และสามารถเขา้ประชมุคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ เป็นตน้ 

3.  วาระการประชุมดังต่อไปนีค้ณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

3.1  เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้ มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควร

สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

3.2  เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตวตัถปุระสงคห์รืออาํนาจท่ีบรษิัทจะดาํเนินการได ้

3.3  เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้และบริษัทไดก้าํหนดเป็นวาระ

การประชมุทกุครัง้ 

3.4  เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัท 

3.5  เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกับ

ดูแลบริษัท หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บังคบัของบริษัท มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และการกาํกับดแูล

กิจการท่ีดีของบรษิัท 

3.6  เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือกรณีท่ีบริษัทตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติมแต่บริษัทไม่สามารถ

ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ซึง่เสนอได ้

3.7  เร่ืองท่ีเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ี

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยขอ้เท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลง

อย่างมีนยัสาํคญัตลอดจนเร่ืองท่ีบรษิัทดาํเนินการแลว้ และเร่ืองท่ีซ ํา้กบัเร่ืองท่ีเสนอมาก่อน 

3.8  ผูถื้อหุน้ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทกาํหนดในการเสนอวาระล่วงหนา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

4.  ขั้นตอนและการพิจารณาจากบริษัท 

4.1 กรณีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุ 

4.1.1 เลขานกุารบรษิัทพิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา  

4.1.2 หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บรษิัทจะกาํหนดวาระ

ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ และระบวุ่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ 

4.2 กรณีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

4.2.1 เลขานุการบริษัทพิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 



3 

 

4.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากลั่นกรองขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ

เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในคราวท่ีมีวาระสรรหาบุคคลแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่าง

หรือ กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบรษิัท โดยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท  

4.2.3 คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณารายชื่อและคณุสมบตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการ หากเห็น

ว่าเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม บริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตัิต่อไป  

ทัง้นี ้บริษัทจะขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเฉพาะแบบคาํขอท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น มีเอกสารเพียงพอ และไดน้าํส่ง

ใหแ้ก่บรษิัทอย่างถกูตอ้งตามหลกัเกณฑนี์ ้กรณีท่ีคณะกรรมการบรษิัทลงความเห็นว่าจะไม่นาํเสนอระเบียบวาระในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือ รายชื่อบุคคลใดท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะชีแ้จงเหตผุล

ต่อผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 เพ่ือรบัทราบต่อไป 

5.  ระยะเวลาในการเสนอวาระ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 

6.  เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี และ/หรือ แบบขอเสนอชือ่

บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

6.1  ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อ

บคุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ท่ีผูถื้อหุน้ลงลายมือชื่อแลว้ (ตามแบบฟอรม์ท่ีบรษิัทจดัเตรียมไว้

ใหต้ามท่ีปรากฎในเว็บไซต ์www.beryl8.com) พรอ้มเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พ่ือประกอบการพิจารณา 

6.1.1  หลักฐานสาํเนาแสดงการถือหลักทรัพยข์องบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือ

หลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือผู้รับฝากทรัพยสิ์น โดยแสดงจาํนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถือครองอยู่ หรือสาํเนาใบหุ้น ซึ่งเอกสาร

ทัง้หมดผูถื้อหุน้ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6.1.2  หลกัฐานการแสดงตน 

1)  กรณีบุคคลธรรมดา : สาํเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)                

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2)  กรณีนิติบุคคล : สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 3 เดือน และสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามท่ีไดล้งชื่อ

ในหนงัสือฉบบันี ้พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

http://www.beryl8.com/
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6.1.3  หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รูปถ่าย สาํเนาหลกัฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวตัิการทาํงาน หลกัฐาน

การถือหุน้ของบริษัท เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (เฉพาะการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท) 

6.2  ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address ฝ่ายเลขานุการบริษัทท่ี 

be8_corpsec@beryl8.com  ก่อนส่งตน้ฉบบั  

6.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารตามข้อ 6.1 โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือนําส่งดว้ยตนเองภายในวันที่          

31 ธันวาคม 2565 ตามท่ีอยู่ดงันี ้

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) 

ชัน้ท่ี 19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

 

mailto:be8_corpsec@beryl8.com

