บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู อื หุ้นรายย่ อย
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท
ข้ อ 1. เจตนารมณ์
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("บริ ษัท") ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) เพื่อดารงไว้ ซงึ่ ระบบการบริ หารจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ก่อให้ เกิดประสิทธิผลที่ดีในการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของผู้ถือหุ้นและเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่า
เทียมกัน บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ ภายใต้ หลักเกณ์ และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ กาหนดสาหรับการเสนอระเบียบ
วาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทไว้ เพื่อให้ มีขนั ้ ตอนและวิธีการในการ
พิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ข้ อ 2. นิยาม
"บริษัท" หมายความว่า บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริ ษัท
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริ ษัท
"ระเบียบวาระการประชุม" หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท
ข้ อ 3. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
3.1

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้

3.2

มีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท

3.3

ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กาหนดในข้ อ 3.2
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ข้ อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1

4.2

เรื่ องที่บริ ษัทจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1)

เรื่ องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท

(2)

เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ

(3)

เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสี ยหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4)

เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยข้ อมูลที่ผ้ ถู ือหุ้นกล่าวอ้ างไม่แสดงถึงสาเหตุอนั
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว

(5)

เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการไปแล้ ว

(6)

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้

(7)

เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่ อง
ดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท โดยที่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนันไม่
้ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจาก
ข้ อเท็จจริ งที่นาเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ก่อน

(8)

เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้

(9)

เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3

ขันตอนในการพิ
้
จารณา
(1)

ผู้ถือหุ้นที่มี คุณสมบัติ ครบถ้ วนตามข้ อ 3 ต้ องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการโดยใช้ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)" ในส่วนท้ าย
ของหลักเกณฑ์นี ้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของ แบบ ก. พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ ในข้ อ 3.2 และ 3.3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจาก
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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เอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ให้ ถึงบริ ษัท ภายใน
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมได้ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(E- mail Address : ir@bgrimmpower.com หรื อทางโทรสารที่เบอร์ 02-3794259)
(2)

ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน แบบ ก. ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในส,วนที่ (1) และ (2) ของ แบบ
ก. ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม แบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้น
พร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท

(3)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทา แบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้ อม
ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน

(4)

เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้ นก่ อนส่งให้ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณา โดยเรื่ องที่ไม่ผา่ นการพิจารณาในเบื ้องต้ น เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตาม
ข้ อ 3 หรื อเป็ นเรื่ องเข้ าข่ายหลักเกณฑ์ตามข้ อ 4.1 บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยเร็ ว

(5)

เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายนัน้ ๆ ทราบถึ ง เรื่ อ งที่ ผ่า นและไม่ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการหลัง จากประชุม
คณะกรรมการโดยทันที
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ข้ อ 5. การเสนอชึ่อบุคคลเพี่อการรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
5.1

คุณสมบัติของกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้

5.2

(1)

กรรมการบริ ษัทต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท

(2)

กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ในกิจการของบริ ษัท ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาได้ อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ ความรู้ ความสามารถที่มีปฏิบตั ิ
หน้ าที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท

(3)

กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ตามที่กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่ง
อาจมีในอนาคต

ขันตอนในการพิ
้
จารณา
(1)

ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 ต้ องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตังเป็
้ น
กรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ
ข.)" ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของ แบบ ข. พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และส่งมาพร้ อมกับเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ดังนี ้
(1.1)

หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 3.2 และ 3.3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัท
หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.2)

หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.

(1.3)

เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และ ประวัติการทางาน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ

(1.4)

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
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โดยจั ด ส่ ง เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ า วให้ ถึ ง บริ ษั ท ภายในวัน ที่ 5 มี น าคม 2561 เพื่ อ ให้
คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ า
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(E- mail Address : ir@bgrimmpower.com หรื อทางโทรสารที่เบอร์ 02-3794259)
(2)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน แบบ ข. ให้
ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่
(1) และ (2) ของ แบบ ข. ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม แบบ ข . และ
หลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็ นชุ ดเดียวกัน
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท

(3)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอชื่อบุคคล เพื่อ
เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทา แบบ ข. 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้ อม
ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน

(4)

เลขานุการจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ นก่อนส่งให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
โดยเรื่ องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบือ้ งต้ น เนื่องจากบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้ ว นหรื อ มีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 5.1 หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ที่เสนอชื่ อ กรรมการมีคุณ สมบัติไม่
ครบถ้ วนตามข้ อ 3 เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยเร็ ว

(5)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อนาเสนอคณะกรรมการต่อไป

(6)

บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายนันๆ
้ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผา่ นและไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อ
เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยทันที

5

