หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษั ท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก้า วสู่ความเป็นเลิศในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐาน
อยู่ บ นความมี คุณ ธรรมจริ ย ธรรมและความโปร่งใส เพื่ อให้ ผู้ ถื อหุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ รั บ ประโยชน์ ที่
เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทตาม
เกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้
2.2.1 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.2 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด ต่อเนื่อง
มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือ
2.2.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
(1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ
(2) มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทางานที่ดี
(3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่อการด าเนิ นธุ รกิจ ของ
บริษัทฯ
(4) มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพี ยงพอ สาหรับ
ผู้ที่เคยเป็นกรรมการมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ที่ผ่านมา
(5) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
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3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้น ที่ มี คุณ สมบั ติครบถ้ว นตามข้อ 2 ต้องจัด ทาหนั งสือเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเป็ น
กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้าย
ของหลัก เกณฑ์นี้ หรือ อาจแจ้งเรื่องอย่า งไม่เ ป็น ทางการทางโทรสารที่ 0 2016 3982, E-mail Address
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทที่ bcpsecretary@bangchak.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
-

หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพ ย์
หรือ หลักฐานอื่น จากบริษั ทศูน ย์ รับ ฝากหลั กทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากั ด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทางาน
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

และเอกสารประกอบเพิ่มเติ มที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
(ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะ
ในข้ อ (1) และข้ อ (2) ของ “แบบเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อเป็ น กรรมการบริ ษั ท ” ให้ค รบถ้ว นและลงชื่ อ ไว้ เป็ น
หลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานตามที่กาหนดใน (1)
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”
1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี พร้อ มความเห็น ของคณะกรรมการบริษ ัท และส าหรับ บุค คลที ่ไ ม่ผ่า นความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันที
หรือในวันทาการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จานวน ................................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.................................. ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน ................................................... E-mail (ถ้ามี)....................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว ...................................................... อายุ ........... ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการ
ให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา
และประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน..............แผ่น
ข้ าพเจ้ า ขอรับ รองว่ าข้ อ ความใน “แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ น กรรมการบริ ษั ท ” นี้ หลั ก ฐานการถื อ หุ้ น
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง
ชื่อไว้เป็นสาคัญ ดังนี้
............................................... ผู้ถือหุ้น
(.............................................)
วันที่.......................................
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ............................................................. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 3.1 ของหลักเกณฑ์
การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ ดังนี้
.............................................. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.............................................)
วันที่.......................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็นกรรมการบริษัท
1. หลัก ฐานการถือ หุ้น ได้แ ก่ หนัง สือ รับ รองจากบริษัท หลัก ทรัพ ย์ หรือ หลัก ฐานอื่น จากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลั ก ฐานการแสดงตน ได้ แ ก่ กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น บุ ค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
ต้องแนบสาเนาหนังสือรับ รองนิ ติบุ คคล และสาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนหรือ หนั งสือเดิน ทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0 2016 3982
E-mail Address เลขานุ ก ารคณ ะกรรมการบริ ษั ท ที่ bcpsecretary@bangchak.co.th ก่ อ นส่ ง ต้ น ฉบั บ
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
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