
หลักเกณฑ์การให้สิทธ ิผู้ถือเสนอชื�อบุคคลเพ ื�อเป็นกรรมการ 
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 

 
 บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เชื�อมั�นว่าระบบและกระบวนการกํากับดูแล
กิจการที�ดีเป็นปัจจัยสําคญัในการนํามาซึ�งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสดุ
แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุฝ่าย  

 

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

 
1. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื�อบุคคลเพ ื�อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พ ิจารณา 

1.1. สดัสว่นการถือหุ้นขั 8นตํ�าของผู้ถือหุ้นที�จะเสนอชื�อบคุคลเพื�อเป็นกรรมการ 
ผู้ ที�มีสิทธิเสนอชื�อบคุคลเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ที�มีสดัส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื�องไม่น้อยกว่าร้อยละ =.>? ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหน่าย
แล้วทั 8งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้             
และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื�องนับจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวนัที�เสนอชื�อบุคคลเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ @> เดือน  

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

1.3. หลักฐานประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการเสนอชื�อ ได้แก่ ประวัติ
การศกึษา และประวติัการทํางาน 

1.4. ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ @.@ และ @.> ข้างต้น ต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอ
ชื�อบคุคลเพื�อเป็นกรรมการบริษัทฯ ” เฉพาะข้อ (@) และ(>) 

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

2. หลักเกณฑ์การพจิารณาเพ ื�อเป็นกรรมการบริษัท 
2.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ตาม มาตรา IJ/H แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. >?H? มาตรา LI แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.>?H? 
รวมทั 8งประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคบับริษัทฯ และการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี 
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2.2 คณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี 8 

• คณุสมบติัทั�วไป 
1) ไม่เป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟั�นเฟือนไมส่มประกอบ 
2) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จําคุก เว้นแต่ใน ความผิดที�ได้กระทําโดย

ประมาท 
3) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั�งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผน่ดิน 
4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
5) เป็นผู้ ที�สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัท ได้อย่างเพียงพอ 
6) มีคณุธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)  
7) ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 
8) มีวฒิุภาวะ ความมั�นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที�แตกตา่งและเป็นอสิระ 
9) ยดึมั�นในการทํางานอย่างมีหลกัการและมาตรฐานเยี�ยงมืออาชีพ 
10) คณุลกัษณะอื�นๆ ที�คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสําคญั 

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

• กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั�วไป และความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน และต้องมี
คณุสมบติั “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด 

 
3. ระยะเวลาและช่องทางท ี�เปิดรับการเสนอรายชื�อกรรมการเพ ื�อพ ิจารณา 

3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทฯ ที� http://www.banpu.com เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้
เสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการได้ระหว่างวนัที� 1 ธนัวาคม ถึง 30 ธนัวาคม 2560 และ
จะนําวาระดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 

3.2. ผู้ ถือหุ้นอาจนําสง่แบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลกัฐานที�บริษัทฯ กําหนดอย่างไม่เป็นทางการ
ก่ อ น ได้  โด ย ท างโท รส ารที�  = >  > =g  =L JI  ห รือ  email address ข องเล ข านุ การ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที�  bod_sec@ banpu.co.th ก่อนส่งต้นฉบับโดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ชั 8น 26-28 
อาคารธนภูมิ เลขที�  1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ทั 8งนี 8ฝ่ายเลขานุการ จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมลูเบื 8องต้นที�ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดย 
3.2.1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่

ถกูต้อง 
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3.2.2. เอกสารหลกัฐานที�จะต้องจดัส่งให้บริษัทฯ พร้อมกบัแบบ ข. มีดงันี 8 
(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื�น

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� 
หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว ที�ยังไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้ น พร้อมทั 8ง  
ลงนามรับรองความถูกต้อง 

 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายุไม่เกิน H เดือน ซึ�งรับรองความถกูต้อง
โดยบคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อของนิติบคุคลนั 8น 

- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� 
หรือหนงัสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที�ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงลายมือ
ชื�อของนิติบคุคล พร้อมทั 8งลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
4. การดาํเน ินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังรับเรื� องจากผู้ถือห ุ้น 

4.1. คณ ะกรรมการบรรษัทภิบาลแล ะสรรหาจะพิ จารณ าตามเกณ ฑ์ ของการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที�กําหนดไว้ และจะนําให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนกมุภาพนัธ์ 2561  

4.2. บคุคลที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจรุายชื�อในวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสือเชิญประชุม พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.3. บุคคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้ง    
ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ท ร า บ ทั น ที  พ ร้ อ ม ทั 8ง ชี 8แ จ ง เห ตุ ผ ล ผ่ า น  Website ข อ งบ ริ ษั ท ฯ  ที� 
http://www.banpu.com  

 


