
 

หลกัเกณฑก์ารให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ 

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของ 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ข้อ 1.  เจตนารมณ์ 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) ใหค้วามสําคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี

(Good Corporate Governance) เพื่อดํารงไว้ซึ่งระบบการบรหิารจดัการที่เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ก่อให้เกดิประสทิธผิลที่ดใีนการเพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

และบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของผูถ้อืหุน้และเป็นการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทยีมกนั จงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธเิสนอระเบยีบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้ ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ทีไ่ดกํ้าหนดสาํหรบัการเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอื เสนอชื่อบุคคลทีจ่ะเขา้รบัการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบริษทัไว้ เพื่อให้มีขัน้ตอนและวิธกีารในการพจิารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์แก่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

ข้อ 2.  นิยาม 

"บี.กริม เพาเวอร"์ หมายความว่า บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบรษิทัของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบรษิทัของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

"ระเบียบวาระการประชุม" หมายความว่า ระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

ข้อ 3.  คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการตอ้งมคุีณสมบตั ิดงันี้ 

3.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

3.2 มีสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บี.กริม 

เพาเวอร์ ณ วนัที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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ข้อ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1  เรื่องที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 

(1) เรื่องที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการ หรอืหน่วยงานทีกํ่ากบัดแูล บ.ีกรมิ เพาเวอร ์หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของ บี.กรมิ 

เพาเวอร ์ 

(2) เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  

(3) เรื่องทีเ่ป็นอํานาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อให้เกดิ

ความเสยีหายอย่างมนีัยสาํคญัต่อ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์และ/หรอื ผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(4) เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิอง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ โดยขอ้มูลทีผู่ถ้อืหุน้

กล่าวอา้งไม่แสดงถงึสาเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่าว 

(5) เรื่องที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดด้าํเนินการไปแลว้ 

(6) เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออํานาจที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะดาํเนินการได ้

(7) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เคยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแลว้ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 

และเรื่องดังกล่าวได้รบัมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

จํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โดยทีข่อ้เทจ็จรงิในเรื่องนัน้ไมไ่ด้

มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยสําคญัจากขอ้เท็จจรงิที่นําเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุน้

ครัง้ก่อน 

(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือ

เสนอมาไม่ทนัภายในกําหนดเวลา  

(9) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คุีณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 3 

4.2  ขัน้ตอนในการพจิารณา 

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนังสอืเสนอระเบยีบวาระการ

ประชุมต่อคณะกรรมการโดยใช ้"แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ประจําปี 

(แบบ ก.)" ในสว่นทา้ยของหลกัเกณฑน์ี้ 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ต้องส่งต้นฉบบัของ แบบ ก. พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน หลกัฐานการ

ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 ได้แก่ หนังสอืรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือ

หลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา
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ของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี ให้ถึง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ภายในกําหนดระยะเวลาตามที่   

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดแ้จง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหค้ณะกรรมการ

มเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมได ้โดยจดัสง่เอกสารดงักล่าว 

ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

ชัน้ 5 อาคาร ดร. เกฮารด์ ลงิค ์

เลขที ่5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

(Email Address : companysecretary@bgrimmpower.com) 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3 เสนอระเบยีบ

วาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกขอ้มูลใน แบบ ก. ให้

ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูล

เฉพาะในส่วนที ่(1) และ (2) ของ แบบ ก. ใหค้รบถ้วนและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 

แลว้รวบรวม แบบ ก. และหลกัฐานการถอืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี 

ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ 

(3) ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายและมคุีณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอ

ระเบยีบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัทาํ แบบ ก. 1 แบบ 

ต่อ 1 ระเบยีบวาระพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

(4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้พจิารณากลัน่กรองในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการเพื่อ

พจิารณา โดยเรื่องทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาในเบื้องตน้ เนื่องจากผูถ้อืหุน้มคีุณสมบตัิ

ไม่ครบถ้วนตามขอ้ 3 หรอืเป็นเรื่องเขา้ข่ายหลกัเกณฑ์ตามขอ้ 4.1  บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยเรว็ 

(5) เรื่องทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมใน

หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ โดย บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนัน้ ๆ ทราบถึงเรื่องที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการหลงัจากประชุมคณะกรรมการโดยทนัท ี

ข้อ 5.  การเสนอช่ึอบุคคลเพ่ีอเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

5.1  คุณสมบตัขิองกรรมการ 

บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคุีณสมบตั ิดงันี้ 

mailto:companysecretary@bgrimmpower.com
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(1) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัการกํากบั

ดูแลกจิการทีด่ขีอง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ตลอดจนมคุีณสมบตัติามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์  

(2) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์  

ซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิและสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ 

ตลอดจนใชค้วามรูค้วามสามารถทีม่ปีฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 

(3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

รวมถึงประกาศแก้ไขเพิม่เติมซึ่งอาจมใีนอนาคต และหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี

ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 

5.2  ขัน้ตอนในการพจิารณา 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คุีณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3 ต้องจดัทําหนังสอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั

การรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช ้"แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั

การเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั (แบบ ข.)" ในสว่นทา้ยของหลกัเกณฑน์ี้ 

ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของ แบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และส่งมา

พรอ้มกบัเอกสารหลกัฐานต่างๆ ดงันี้ 

(1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 ได้แก่ หนังสือรบัรองจาก

บริษัทหลักทรพัย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(1.2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใน แบบ ข. 

(1.3) เอกสารประกอบการพจิารณาด้านคุณสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิ

การทาํงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

(1.4) เอกสารประกอบเพิม่ เตมิที จ่ะ เป็นประโยชน์ต ่อการพจิารณาของ

คณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

โดยจดัสง่เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวใหถ้งึ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ภายในกําหนดระยะเวลา

ตามที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้

คณะกรรมการมีเวลาเพยีงพอในการพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบัการ

เสนอชื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยจดัสง่เอกสารดงักล่าวตามทีอ่ยู่ดงันี้ 
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   บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

   ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

   ชัน้ 5 อาคาร ดร. เกฮารด์ ลงิค ์
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(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3 เสนอชื่อบุคคล

เพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายแรกต้องกรอกขอ้มูล

ใน แบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป 

กรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ แบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้

เป็นหลกัฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบ ข .  และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสาร

ประกอบเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายและมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3 เสนอชื่อ

บุคคล เพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้อืหุน้ต้องจดัทํา แบบ ข. 

1 แบบ ต่อ 1 คน พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

(4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น โดยมคีณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบัการ

เสนอชื่อเพือ่นําเสนอคณะกรรมการต่อไป โดยเรื่องทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาในเบือ้งตน้ 

เนื่องจากบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนหรอืมลีกัษณะต้องห้าม

ตามขอ้ 5.1 หรอืผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอชื่อกรรมการมคุีณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามขอ้ 3  บ.ีกรมิ 

เพาเวอร ์จะสง่หนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยเรว็ 

(5) บุคคลทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบยีบวาระการ

ประชุมในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ โดย บ.ีกรมิ 

เพาเวอร์ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รายนัน้ ๆ ทราบถงึรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการหลงัจากประชุม

คณะกรรมการโดยทนัท ี

mailto:companysecretary@bgrimmpower.com

