หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
("บริษทั ฯ") โดยบริษทั ฯ มีความมุ่งมันในการก้
่
าวสู่ความเป็ นเลิศในเรื่องการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีพน้ื ฐาน
อยู่บ นความมีคุณ ธรรมจริย ธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ม ีส่ว นได้เสีย ได้ร บั ประโยชน์ ท่ี
เหมาะสมอย่างเป็ นธรรมและยังยื
่ น
บริษั ท ฯ จึง เห็ น ควรเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รับ การพิ จ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคล
เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ดังนี้
2.2.1 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.2 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด ต่อเนื่องมา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุน้ ในวันทีเ่ สนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั หรือ
2.2.2 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
3.1 คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
(1) มีคุณสมบัตทิ ไ่ี ม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
(2) มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีประวัตกิ ารทางานทีด่ ี
(3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
(4) มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ สาหรับ
ผูท้ เ่ี คยเป็ นกรรมการมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
ทีผ่ า่ นมา
(5) ไม่เป็ นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ เจ้าหน้าทีห่ รือผูด้ ารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
3.2 ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ อื หุ้นที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุ คคลเพื่อ รับ การ
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พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์น้ี หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็ น ทางการ
ทางโทรสารที่ 0 2016 3982, E-mail Address เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทที่ bcpsecretary@bangchak.co.th
ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ” ต่อคณะกรรมการบริษทั
ภายหลังได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
-

หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพ ย์
หรือ หลักฐานอื่น จากบริษัทศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัตกิ ารทางาน
ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่

และเอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษ ทั
(ถ้ามี) ให้ถงึ บริษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนสุขมุ วิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชือ่ บุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน
“แบบเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐาน
และผูถ้ อื หุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ” และหลักฐานตามทีก่ าหนดใน (1) พร้อมเอกสาร
ประกอบเพิม่ เติม (ถ้ามี) ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
(3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น กรรมการบริษทั มากกว่า 1 คน ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทา “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้วน พร้อมทัง้ แนบหลักฐานของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นกรรมการทุกคนด้วย
(4) เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบื
่
้องต้นให้คณะกรรมการบริษทั โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสม และบุคคลทีผ่ า่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ าปี พร้อ มความเห็น ของคณะกรรมการบริษ ัท และส าหรับ บุค คลที ่ไ ม่ผ ่า นความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทันที
หรือในวันทาการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษทั ฯ และ
แจ้งทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกครัง้ ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวน ................................................หุน้
อยู่บา้ นเลขที.่ ................................. ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ............................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ทีท่ างาน ................................................... E-mail (ถ้ามี)....................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว ...................................................... อายุ ........... ปี
เป็ นกรรมการบริษทั ซึง่ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และมีหลักฐานการ
ให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา
และประวัตกิ ารทางาน และเอกสารประกอบเพิม่ เติมทีไ่ ด้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน..............แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ” นี้
หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยิน ยอม และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูก ต้องทุ กประการ และเพื่อเป็ น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
............................................... ผูถ้ อื หุน้
(.............................................)
วันที.่ ......................................
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ............................................................. บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม 3.1 ของหลักเกณฑ์
การให้สทิ ธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท รวมทัง้ ยอมรับการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ ดี
ของบริษทั ฯ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
.............................................. บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(.............................................)
วันที.่ ......................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
1. หลัก ฐานการถือ หุ ้น ได้แ ก่ หนัง สือ รับ รองจากบริษ ัท หลัก ทรัพ ย์ หรือ หลัก ฐานอื่น จากบริษ ัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลัก ฐานการแสดงตน ได้แ ก่ กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นบุ ค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล
ต้องแนบสาเนาหนังสือรับ รองนิ ติบุ คคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ หนังสือเดิน ทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั อย่างไม่เป็ นทางการทาง
โทรสารที่ 0 2016 3982 E-mail Address เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ที่ bcpsecretary@bangchak.co.th
ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ” จะต้องส่งถึงบริษทั ฯภายในวันที่
31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ
และเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
หน้าที่ 3

