ฟอร์ม 2
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
วันที่......................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผูถ้ ือหุน้
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท................................................................................................................................................
ที่อยู่...........................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์.......................................หมายเลขมือถือ.......................................หมายเลขโทรสาร........................................
E-mail address……………...………………………………….จานวนหุน้ ที่ถือครอง..................................................................หุน้
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).......................................................................................................................................................
ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 มาพร้อมแบบฟอร์มนี ้
ส่วนที่ 2 เรือ่ งที่จะเสนอ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ดังนี ้
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ................................................ความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุน้ หรือตัวแทนกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
รายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ ( เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็ นต้น ) โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลอื่นที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าจาเป็ น...................................................................................................................................................
ทัง้ นี ้ ได้แนบหลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทางาน ประวัติการศึกษา การถือหุน้ ของบริษัท การดารงตาแหน่งในกิจการ
อื่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวได้รบั รองความถูกต้อง และ
ให้ความยินยอมให้ใช้เอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าจะไม่เปิ ดเผยการได้รบั เสนอ
ชื่อต่อบุคคลอื่นใด
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี ้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต้องทุกประการ โดยขอรับรองว่าจะ
ไม่เปิ ดเผยการเสนอชื่อต่อบุคคลใด ก่อนได้รบั การพิจารณาจากบริษัท และเพื่อเป็ นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
.......................................................................
(.....................................................................)
ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอวาระ
(ลงลายมือชื่อทุกรายที่รว่ มเสนอวาระ)
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ฟอร์ม 2
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................ยินยอมให้เสนอชื่อ
ข้าพเจ้าเป็ นกรรมการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้นมีความถูกต้องทุก
ประการ
.......................................................................
(.....................................................................)
ผูถ้ กู เสนอชื่อ
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา
( ) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือ สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
( ) หลักฐานการแสดงตน ได้แก่
กรณีผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวกรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี ผู้ถื อ หุ้นเป็ น นิติบุคคล: สาเนาหนังสื อรับ รองนิติ บุค คลล่าสุดหรื อมี อายุไม่เ กิน 3 เดื อ น และสาเนาบัต รประจาตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่
หมดอายุพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศต้องมีโนตารี่พบั ลิครับรองความถูกต้องของเอกสาร
ด้วย
( ) สาหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และประวัติ
การฝึ กอบรมของบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(3) คารับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายบริษั ท มหาชนจากัด ประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของบริษัท รวมทัง้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ
เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าจาเป็ นและสมควรต้องชีแ้ จงเพิ่มเติม
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