
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

 
 บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เช่ือมั่นว่าระบบและกระบวนการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัในการน ามาซึ่งความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงูสุด
แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  

 

การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นสว่นหนึง่ของการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั เพ่ือให้มี
ขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จงึก าหนดหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 
1. หลักเกณฑ์ในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณา 

1.1. สดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
ผู้ ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ท่ีมีสดัส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่าย
แล้วทั ง้หมดของบริษัทฯ  โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้             
และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอช่ือบุคคลเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 12 เดือน  

1.2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น 

1.3. หลักฐานประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวัติ
การศกึษา และประวตักิารท างาน 

1.4. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ” เฉพาะข้อ (1) และ(2) 

1.5. หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เช่น ส าเนาบตัรประชาชนลง
นามรับรอง พร้อมลงนามในแบบ“แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ”ข้อ (3) 
 

2. หลักเกณฑ์การพจิารณาเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
2.1 คณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ตาม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
รวมทัง้ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบับริษัทฯ และการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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2.2 คณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

 คณุสมบตัทิัว่ไป 
1) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
2) ไม่เคยต้องโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ใน ความผิดท่ีได้กระท าโดย

ประมาท 
3) ไมเ่คยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผน่ดนิ 
4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
5) เป็นผู้ ท่ีสามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัท ได้อยา่งเพียงพอ 
6) มีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability)  
7) ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 
8) มีวฒุิภาวะ ความมัน่คง กล้าแสดงความคดิเห็นท่ีแตกตา่งและเป็นอิสระ 
9) ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ 
10) คณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความส าคญั 

 ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้แก่ ด้านบญัชี และการเงิน  ด้านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด  และอ่ืนๆ 

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน และต้องมี
คณุสมบตั ิ“กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

 
3. ระยะเวลาและช่องทางที่เปิดรับการเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อพจิารณา 

3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทฯ ท่ี http://www.banpu.com เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้
เสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการได้ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2561 และ
จะน าวาระดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

3.2. ผู้ ถือหุ้นอาจน าส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดอย่างไม่เป็นทางการ
ก่ อน ได้  โดยทางโท รสาร ท่ี  02  207 0698  ห รือ  email address ของเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ี  bod_sec@banpu.co.th ก่อนส่งต้นฉบับโดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยงัฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้านป ูจ ากัด (มหาชน) ชัน้ 26-28 
อาคารธนภูมิ เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ทัง้นีฝ่้ายเลขานุการ จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดย 
3.2.1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่

ถกูต้อง 

http://www.banpu.com/
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3.2.2. เอกสารหลกัฐานท่ีจะต้องจดัสง่ให้บริษัทฯ พร้อมกบัแบบ ข. มีดงันี ้
(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืน

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี 
หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว ท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้  
ลงนามรับรองความถกูต้อง 

 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล 

- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิตบิคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถกูต้อง
โดยบคุคลผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี 
หรือหนงัสือเดนิทางหรือใบตา่งด้าวท่ียงัไม่หมดอายุ ของผู้ มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือของนิตบิคุคล พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
4. การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น 

4.1. คณะกรรมการบรรษัท ภิบาลและสรรหาจะพิ จารณาตามเกณฑ์ของการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามท่ีก าหนดไว้ และจะน าให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนกมุภาพนัธ์ 2561  

4.2. บคุคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจรุายช่ือในวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสือเชิญประชมุ พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.3. บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้ง    
ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ท ราบ ทั น ที  พ ร้อม ทั ้ง ชี ้แ จ ง เห ตุ ผ ล ผ่ าน  Website ขอ งบ ริษั ท ฯ  ท่ี 
http://www.banpu.com  

 

http://www.banpu.com/

