หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เชือมัน ว่าระบบและกระบวนการกํากับ ดูแล
กิจการทีดีเป็ นปั จจัยสําคัญในการนํามาซึง ความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุด
แก่ผ้ ถู ือหุ้น และสร้ างความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู สี ว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นส่วนหนึง ของการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีของบริ ษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพือให้ มี
ขันตอนและวิ
8
ธีการในการพิจารณาทีชดั เจนและโปร่งใส บริ ษัทฯ จึงกําหนดหลักเกณฑ์ดงั นี 8
1. หลักเกณฑ์ ในการเสนอชือบุคคลเพือให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
1.1. สัดส่วนการถือหุ้นขันตํ
8 าของผู้ถือหุ้นทีจะเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ
ผู้ทีมีสิทธิเสนอชือบุคคลเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ทีมีสดั ส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25 ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่าย
แล้ ว ทั ง8 หมดของบริ ษั ท ฯ โดยอาจเป็ นผู้ ถื อ หุ้ น รายเดี ย วหรื อ หลายรายรวมกั น ก็ ไ ด้
และเป็ นการถือหุ้นอย่างต่อเนืองนับจากวันที ถือหุ้นจนถึงวันทีเสนอชื อบุคคลเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 12 เดือน
1.2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอืนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้ น
1.3. หลัก ฐานประกอบการพิ จ ารณาด้ านคุณ สมบัติ ข องผู้เ ข้ ารั บ การเสนอชื อ ได้ แ ก่ ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทํางาน
1.4. ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1.1 และ 1.2 ข้ างต้ น ต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอ
ชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ” เฉพาะข้ อ (1) และ(2)
1.5. หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ เช่น สําเนาบัตรประชาชนลง
นามรับรอง พร้ อมลงนามในแบบ“แบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ”ข้ อ (3)
2. หลักเกณฑ์ การพิจารณาเพือเป็ นกรรมการบริษัท
2.1 คุณสมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ตาม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535
รวมทังประกาศคณะกรรมการกํ
8
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับบริ ษัทฯ และการ
กํากับดูแลกิจการทีดี
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2.2 คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ดังนี 8
• คุณสมบัตทิ วั ไป
1) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ
2) ไม่เ คยต้ องโทษจํ าคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ใน ความผิ ดทีได้ กระทํ าโดย
ประมาท
3) ไม่เคยต้ องคําพิพากษาหรื อคําสัง ศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
4) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
5) เป็ นผู้ทีสามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริษัท ได้ อย่างเพียงพอ
6) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
7) ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล
8) มีวฒ
ุ ิภาวะ ความมัน คง กล้ าแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างและเป็ นอิสระ
9) ยึดมัน ในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยียงมืออาชีพ
10) คุณลักษณะอืนๆ ทีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญ
• ความรู้ ความชํ านาญเฉพาะด้ านเพือ ความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ แก่ ด้ านบัญชี และการเงิน ด้ านกฎหมาย ธุรกิจของบริ ษัท การตลาด และอืนๆ
• กรรมการอิ ส ระต้ อ งมีคุณ สมบัติทัวไป และความรู้ ความชํ านาญเฉพาะด้ าน และต้ อ งมี
คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
3. ระยะเวลาและช่ องทางทีเปิ ดรั บการเสนอรายชือกรรมการเพือพิจารณา
3.1. บริ ษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริ ษัทฯ ที http://www.banpu.com เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้
เสนอรายชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการได้ ระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2555
เป็ นเวลาประมาณ 2 เดือน และจะนําวาระดังกล่าวให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
3.2. ผู้ถือหุ้นอาจนําส่งแบบฟอร์ มพร้ อมเอกสารหลักฐานทีบริ ษัทฯ กําหนดอย่างไม่เป็ นทางการ
ก่อนได้ โดยทางโทรสารที 02 207 0698 หรื อ email address ของเลขานุก าร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ที bod_sec@banpu.co.th ก่ อ นส่ ง ต้ น ฉบั บ โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการ บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ชัน8 26-28
อาคารธนภูมิ เลขที 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
10400 ทังนี
8 8ฝ่ ายเลขานุการ จะเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อมูลเบือ8 งต้ นทีผ้ ูถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดย
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3.2.1. กรณี ทีผ้ ูถือหุ้นให้ ข้ อมูลไม่ค รบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง บริ ษัทฯ จะแจ้ งผู้ถื อหุ้นทราบ
ภายในเดือนธันวาคม 2555 หากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไขและส่งต้ นฉบับคืนให้
ถึงบริ ษัทฯ ภายในเดือนมกราคม 2556 (หากตรงกับวันหยุดให้ เลือนเป็ นวันทําการ
ถัดไป) บริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาข้ อเสนอ
3.2.2. เอกสารหลักฐานทีจะต้ องจัดส่งให้ บริ ษัทฯ พร้ อมกับแบบ ข. มีดงั นี 8
(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอืน
จากตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด
(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี
หรื อหนังสือเดินทางหรื อใบต่างด้ าว ทียงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง8
ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิตบิ ุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง รับรองความถูกต้ อง
โดยบุคคลผู้มีอาํ นาจลงลายมือชือของนิตบิ ุคคลนัน8
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี
หรื อหนังสือเดินทางหรื อใบต่างด้ าวทียงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงลายมือ
ชือของนิติบคุ คล พร้ อมทังลงนามรั
8
บรองสําเนาถูกต้ อง
4. การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังรั บเรื องจากผู้ถือหุ้น
4.1. คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาจะพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ข องการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามทีกําหนดไว้ และจะนํ าให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิ จารณาใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2556
4.2. บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะได้ รับการบรรจุรายชือในวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม พร้ อมความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ
4.3. บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ บริ ษัทฯ จะแจ้ ง
ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ทราบทัน ที พร้ อมทั ง8 ชี แ8 จงเหตุผ ลผ่ า น Website ของบริ ษั ท ฯ ที
http://www.banpu.com

