
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ 
บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 

 
 บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เชื�อมั�นว่าระบบและกระบวนการกํากับดูแล
กิจการที�ดีเป็นปัจจยัสําคญัในการนํามาซึ�งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงูสุด
แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  

 

การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอชื�อบคุคลเพื�อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ�งของการกํากบั
ดแูลกิจการที�ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพื�อให้มี
ขั 8นตอนและวิธีการในการพิจารณาที�ชดัเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จงึกําหนดหลกัเกณฑ์ดงันี 8 

 
1. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื�อบุคคลเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

1.1. สดัสว่นการถือหุ้นขั 8นตํ�าของผู้ถือหุ้นที�จะเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ 
ผู้ ที�มีสิทธิเสนอชื�อบคุคลเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ที�มีสดัส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื�องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหน่าย
แล้วทั 8งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้             
และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื�องนับจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวันที�เสนอชื�อบุคคลเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 12 เดือน  

1.2. หลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื�นจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

1.3. หลักฐานประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการเสนอชื�อ ได้แก่ ประวัติ
การศกึษา และประวติัการทํางาน 

1.4. ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอ
ชื�อบคุคลเพื�อเป็นกรรมการบริษัทฯ ” เฉพาะข้อ (1) และ(2) 

1.5. หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ เช่น สําเนาบตัรประชาชนลง
นามรับรอง พร้อมลงนามในแบบ“แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษัทฯ ”ข้อ (3) 
 

2. หลักเกณฑ์การพจิารณาเพื�อเป็นกรรมการบริษัท 

2.1 คณุสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ตาม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
รวมทั 8งประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบับริษัทฯ และการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี 
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2.2 คณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี 8 

• คณุสมบติัทั�วไป 
1) ไม่เป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟั�นเฟือนไมส่มประกอบ 
2) ไม่เคยต้องโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุ เว้นแต่ใน ความผิดที�ได้กระทําโดย

ประมาท 
3) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั�งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
5) เป็นผู้ ที�สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัท ได้อย่างเพียงพอ 
6) มีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability)  
7) ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 
8) มีวฒิุภาวะ ความมั�นคง กล้าแสดงความคิดเหน็ที�แตกตา่งและเป็นอิสระ 
9) ยดึมั�นในการทํางานอย่างมีหลกัการและมาตรฐานเยี�ยงมืออาชีพ 
10) คณุลกัษณะอื�นๆ ที�คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสําคญั 

• ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเพื�อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้แก ่ด้านบญัชี และการเงิน  ด้านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด  และอื�นๆ 

• กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั�วไป และความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน และต้องมี
คณุสมบติั “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

 
3. ระยะเวลาและช่องทางที�เปิดรับการเสนอรายชื�อกรรมการเพื�อพิจารณา 

3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทฯ ที� http://www.banpu.com เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้
เสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการได้ระหว่างวนัที� 7 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2557 
และจะนําวาระดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

3.2. ผู้ ถือหุ้นอาจนําสง่แบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลกัฐานที�บริษัทฯ กําหนดอย่างไม่เป็นทางการ
ก่อนได้ โดยทางโทรสารที� 02 207 0698 หรือ email address ของเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที�  bod_sec@banpu.co.th ก่อนส่งต้นฉบับโดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ชั 8น 26-28 
อาคารธนภูมิ เลขที� 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ทั 8งนี 8ฝ่ายเลขานกุาร จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมลูเบื 8องต้นที�ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดย 
3.2.1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่

ถกูต้อง 
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3.2.2. เอกสารหลกัฐานที�จะต้องจดัสง่ให้บริษัทฯ พร้อมกบัแบบ ข. มีดงันี 8 
(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก ่หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื�น

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� 

หรือหนงัสือเดินทางหรือใบต่างด้าว ที�ยงัไมห่มดอายุของผู้ ถือหุ้น พร้อมทั 8ง  
ลงนามรับรองความถกูต้อง 

 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- สําเนาหนงัสือรับรองของนิตบิุคคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึ�งรับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อของนิติบุคคลนั 8น 

- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� 
หรือหนงัสือเดินทางหรือใบตา่งด้าวที�ยงัไม่หมดอายุ ของผู้ มีอํานาจลงลายมือ
ชื�อของนิติบคุคล พร้อมทั 8งลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
4. การดาํเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังรับเรื�องจากผู้ถือหุ้น 

4.1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาตามเกณฑ์ของการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที�กําหนดไว้ และจะนําให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนกมุภาพนัธ์ 2557  

4.2. บคุคลที�ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุรายชื�อในวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสือเชิญประชมุ พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.3. บุคคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้ง    
ให้ผู้ ถือหุ้ นทราบทันที พร้อมทั 8งชี 8แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ ที� 
http://www.banpu.com  

 


