
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือเสนอชื8อบุคคลเพื8อเป็นกรรมการ 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เชื?อมั?นวา่ระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการที?ดีเป็น
ปัจจยัสําคญัในการนํามาซึ?งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็น
ธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  

 
การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื?อบคุคลเพื?อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ?งของการกํากบัดแูลกิจการที?ดี

ของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื?อให้มีขั Xนตอนและวิธีการในการ
พิจารณาที?ชดัเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จงึกําหนดหลกัเกณฑ์ ดงันี X 

 
1. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื8อบุคคลเพื8อให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณา 

1.1. สดัสว่นการถือหุ้นขั Xนตํ?าของผู้ ถือหุ้นที?จะเสนอชื?อบคุคลเพื?อเป็นกรรมการ 
ผู้ ที?มีสิทธิเสนอชื?อบคุคลเพื?อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที?มีสดัสว่นการถือ
หุ้นอย่างต่อเนื?องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที?มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นราย
เดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื?องนบัจากวนัที?ถือหุ้นจนถึงวนัที?เสนอชื?อบคุคล
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  

1.2. หลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื?นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

1.3. หลกัฐานประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติัของผู้ เข้ารับการเสนอชื?อ ได้แก่ ประวติัการศกึษา และประวติั
การทํางาน 

1.4. ผู้ ถือหุ้นที?มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอชื?อบคุคลเพื?อเป็น
กรรมการบริษัทฯ ” เฉพาะข้อ (1) และ(2) 

1.5. หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที?ได้รับการเสนอชื?อ เช่น สําเนาบตัรประชาชนลงนามรับรอง พร้อม
ลงนามในแบบ“แบบเสนอชื?อบคุคลเพื?อเป็นกรรมการบริษัทฯ ”ข้อ (3) 

2. หลักเกณฑ์การพจิารณาเพื8อเป็นกรรมการบริษัท 
2.1 คุณสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั รวมทั Xงประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบับริษัทฯ 
และการกํากบัดแูลกิจการที?ดี 

2.2 คณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี X 

• คณุสมบติัทั?วไป 
1) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟั?นเฟือนไมส่มประกอบ 
2) ไมเ่คยต้องโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที?สดุให้จําคกุ เว้นแตใ่น ความผิดที?ได้กระทําโดยประมาท 
3) ไมเ่คยต้องคําพิพากษาหรือคําสั?งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผน่ดิน 
4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
5) เป็นผู้ ที?สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัท ได้อยา่งเพียงพอ 
6) มีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability)  
7) ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 
8) มีวฒิุภาวะ ความมั?นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที?แตกตา่งและเป็นอิสระ 
9) ยดึมั?นในการทํางานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี?ยงมืออาชีพ 
10) คณุลกัษณะอื?นๆ ที?คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสําคญั 



  

• ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเพื?อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบญัชี และ
การเงิน  ด้านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด  และอื?นๆ 

• กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัทั?วไป และความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน และต้องมีคณุสมบติั “กรรมการ
อิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

3. ระยะเวลาและช่องทางที8เปิดรับการเสนอรายชื8อกรรมการเพื8อพจิารณา 
3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทฯ www.banpupower.com เพื?อให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอรายชื?อบคุคล

เพื?อเป็นกรรมการได้ระหว่างวันที? 1-30 ธันวาคม 2565 และจะนําวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2566 

3.2. ผู้ ถือหุ้นอาจนําส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลกัฐานที?บริษัทฯ กําหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ที? E-mail  
ของเลขานกุารบริษัท bpp_comsec@banpupower.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยงั 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)  
ชั Xน 26 อาคารธนภมิู เลขที? 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

ทั Xงนี X ฝ่ายเลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมลูเบื Xองต้นที?ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดย 
3.2.1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไมรั่บพิจารณาข้อเสนอหากเอกสารไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง 
3.2.2. เอกสารหลกัฐานที?จะต้องจดัสง่ให้บริษัทฯ พร้อมกบัแบบ ข. มีดงันี X 

(ก) หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื?นจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

! สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี? หรือหนังสือ
เดินทางหรือใบตา่งด้าว ที?ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทั Xง  ลงนามรับรองความถกูต้อง 

 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

! สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ?งรับรองความถกูต้องโดยบุคคลผู้ มี
อํานาจลงลายมือชื?อของนิติบคุคลนั Xน 

! สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี? หรือหนังสือ
เดินทางหรือใบต่างด้าวที?ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงลายมือชื?อของนิติบคุคล พร้อมทั Xง
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

4. การดาํเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื8องจากผู้ถือหุ้น 
4.1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาตามเกณฑ์ของการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ตามที?

กําหนดไว้ และจะนําให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเดือนกมุภาพนัธ์ 2566 
4.2. บคุคลที?ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจรุายชื?อในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นใน

หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

4.3. บุคคลที?คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ทนัที พร้อมทั Xงชี Xแจงเหตผุลผา่น Website ของบริษัทฯ ที; www.bapnpupower.com   
 



แบบ ข. 
แบบเสนอชื)อบุคคลเพื)อเป็นกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว................................................................................................................ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) จํานวน ……...................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขทีL............................ถนน……...................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต................................จงัหวดั.............................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ทีLทํางาน..................................E-mail (ถ้ามี)……............................................... 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชืLอ นาย/นาง/นางสาว....................................................................... 
อาย.ุ.................ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึLงมีคณุสมบติัครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์
ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีLได้รับการเสนอชืLอ พร้อมกับเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เช่น การศกึษา และประวติัการทํางาน ทีLได้ลงชืLอรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า 
จํานวน........แผน่ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดงักลา่วข้างต้น ถกูต้องทกุประการ ซึLงข้าพเจ้าได้ลงลายมือชืLอไว้เป็น
สําคญัด้วยแล้ว 
 

............................................ ผู้ ถือหุ้น 
(..........................................) 
วนัทีL..................................... 
 

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...................................................................................บุคคลทีLได้รับการ
เสนอชืLอเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบติัครบถ้วน และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตาม
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิเสนอชืLอบคุคลเพืLอเป็นกรรมการบริษัท รวมทั eงยอมรับการปฏิบติัตามการกํากบัดแูล
กิจการทีLดีของบริษัทฯ และข้าพเจ้าได้ลงชืLอไว้เป็นสําคญั ดงันี e 
 

............................................ ผู้ ได้รับการเสนอชืLอ 
(..........................................) 
วนัทีL..................................... 

 
 
 
 
หมายเหตุ 
!. ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอืBนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกรณีผูถื้อหุ้น

เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบสําเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึBงรบัรองความถูกตอ้งโดยบคุคลผูมี้อํานาจลงลายมือชืBอของนิติ
บคุคลนัUนๆ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขีB หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วทีBยงัไม่หมดอาย ุ
ของกรรมการผูมี้อํานาจทีBไดล้งชืBอในแบบ ข. ฉบบันีU พร้อมทัUงรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 

X. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทาง E-mail ของเลขานกุารบริษัท ทีB bpp_comsec@banpupower.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. 
m. ตน้ฉบบัของแบบ ข. จะตอ้งส่งถึงบริษัทภายในวนัทีB 5 มกราคม 2566 เพืBอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และ

เสนอทีBประชมุ สามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2566 
t. การจดัทําแบบ ข. ใหดํ้าเนินการ ดงันีU  

- ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัทีBมีคณุสมบติัครบถว้นตอ้งกรอกขอ้มูลในขอ้ (1) และขอ้ (2) และลงชืBอไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย  
- ผู้ถือหุ้นทีBเสนอชืBอบุคคลเพืBอเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต้องจัดทําแบบฟอร์ม 1 แบบต่อกรรมการ 1 คนพร้อมลงลายมือชืBอไว้เป็น
หลกัฐานใหค้รบถว้นพร้อมทัUงแนบหลกัฐานของบคุคลทีBไดร้บัการเสนอชืBอทกุใบ 

y. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคํานําหนา้ชืBอ ชืBอสกลุ จะตอ้งแนบสําเนาหลกัฐานการเปลีBยนแปลงดงักล่าว พร้อมทัUงรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
z. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รบัพิจารณาหากเอกสารไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง  


