หลักเกณฑ์การให้ผ้ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ข้อ 1. เจตนารมณ์
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance) เพื่อดํารงไว้ซ่งึ ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดใี นการเพิม่ ความเชื่อมันให้
่ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของผูถ้ อื หุน้ และเป็ นการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม
และเท่าเทียมกัน จึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอื หุ้นและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ทีไ่ ด้กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลทีจ่ ะเข้ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั ไว้ เพื่อให้มีขนั ้ ตอนและวิธกี ารในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์แก่ บี.กริม เพาเวอร์ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
ข้อ 2. นิ ยาม
"บี.กริ ม เพาเวอร์" หมายความว่า บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษทั ของ บี.กริม เพาเวอร์
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริษทั ของ บี.กริม เพาเวอร์
"ระเบียบวาระการประชุม" หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ บี.กริม เพาเวอร์
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น ที่จ ะเสนอระเบีย บวาระการประชุ ม และ/หรือ เสนอชื่อบุ คคลเพื่อเข้า รับ การเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3.2

มีส ดั ส่ว นการถือหุ้น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อยละ 5 ของจํา นวนสิทธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของ บี. กริม
เพาเวอร์ ณ วัน ที่เ สนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุ คคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1

4.2

เรื่องที่ บี.กริม เพาเวอร์ จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1)

เรื่องที่ข ดั กับ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบีย บต่ างๆ ของหน่ ว ยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานทีก่ ํากับดูแล บี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บี.กริม
เพาเวอร์

(2)

เรื่องทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3)

เรื่องทีเ่ ป็ นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ โดยรวม

(4)

เรื่องทีเ่ กี่ย วกับ การดํา เนิน ธุร กิจ ปกติข อง บี. กริม เพาเวอร์ โดยข้อมูล ทีผ่ ูถ้ อื หุ น้
กล่าวอ้างไม่แสดงถึงสาเหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(5)

เรื่องที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ดาํ เนินการไปแล้ว

(6)

เรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนืออํานาจที่ บี.กริม เพาเวอร์ จะดําเนินการได้

(7)

เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา
และเรื่องดังกล่ า วได้ร บั มติส นั บ สนุ น ด้ว ยคะแนนเสีย งที่น้ อยกว่ า ร้อยละ 10 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยทีข่ อ้ เท็จจริงในเรื่องนัน้ ไม่ได้
มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากข้อเท็จจริงที่นําเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุน้
ครัง้ ก่อน

(8)

เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือ
เสนอมาไม่ทนั ภายในกําหนดเวลา

(9)

เรื่องทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 3

ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการโดยใช้ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
(แบบ ก.)" ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์น้ี
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ต้องส่งต้นฉบับของ แบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน หลักฐานการ
ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลักฐานอื่นจาก บริษัท ศู นย์ร บั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
2

ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึง บี.กริม เพาเวอร์ ภายในกําหนดระยะเวลาตามที่
บี.กริม เพาเวอร์ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการ
มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ตามทีอ่ ยู่ดงั นี้
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
ชัน้ 5 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
(Email Address : companysecretary@bgrimmpower.com)
(2)

ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบ ก. ให้
ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูล
เฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ แบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
แล้วรวบรวม แบบ ก. และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิม่ เติม (ถ้ามี)
ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ

(3)

ในกรณีทผ่ี ู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทํา แบบ ก. 1 แบบ
ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน

(4)

เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้พจิ ารณากลันกรองในเบื
่
้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา โดยเรื่องทีไ่ ม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือเป็ นเรื่องเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามข้อ 4.1 บี.กริม เพาเวอร์
จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยเร็ว

(5)

เรื่องทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดย บี.กริม เพาเวอร์
จะแจ้ งให้ ผู้ ถื อหุ้ น รายนั น้ ๆ ทราบถึ งเรื่องที่ผ่ า นและไม่ ผ่ า นความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยทันที

ข้อ 5. การเสนอชึ่อบุคคลเพี่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
5.1

คุณสมบัตขิ องกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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5.2

(1)

กรรมการต้อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีล ัก ษณะต้ อ งห้า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบริษัท
มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี อง บี.กริม เพาเวอร์ ตลอดจนมีคุณสมบัตติ ามทีก่ ําหนดไว้ในข้อบังคับ
ของ บี.กริม เพาเวอร์

(2)

กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและสามารถอุทศิ เวลาได้อย่างเพียงพอ
ตลอดจนใช้ความรูค้ วามสามารถทีม่ ปี ฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์ของ บี.กริม เพาเวอร์

(3)

กรรมการอิส ระต้ อ งมีคุ ณ สมบัติ ต ามที่กํ า หนดในประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งอาจมีในอนาคต และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ บี.กริม เพาเวอร์

ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1)

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั (แบบ ข.)" ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์น้ี
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ แบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และส่งมา
พร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
(1.1)

หลักฐานการถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ใ นข้อ 3.2 ได้แ ก่ หนั งสือรับ รองจาก
บริษัทหลักทรัพ ย์ หรือ หลักฐานอื่น จากบริษัท ศู น ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.2)

หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อใน แบบ ข.

(1.3)

เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติ
การทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ

(1.4)

เอกสารประกอบเพิ ม่ เติม ที จ่ ะเป็ น ประโยชน์ต ่อ การพ จิ ารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี)

โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้ถงึ บี.กริม เพาเวอร์ ภายในกําหนดระยะเวลา
ตามที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้แจ้งข่ าวต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้
คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ร บั การ
เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามทีอ่ ยู่ดงั นี้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
ชัน้ 5 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email Address : companysecretary@bgrimmpower.com
(2)

ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูล
ใน แบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้นไป
กรอกข้อมูล เฉพาะในส่ว นที่ (1) และ (2) ของ แบบ ข. ให้ครบถ้ว นและลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบ ข . และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสาร
ประกอบเพิม่ เติม (ถ้ามี) ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ

(3)

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อ
บุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทํา แบบ ข.
1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน

(4)

เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเพือ่ นําเสนอคณะกรรมการต่อไป โดยเรื่องทีไ่ ม่ผ่านการพิจารณาในเบือ้ งต้น
เนื่องจากบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามข้อ 5.1 หรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 3 บี.กริม
เพาเวอร์ จะส่งหนังสือแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยเร็ว

(5)

บุคคลทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการ
ประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดย บี.กริม
เพาเวอร์ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ รายนัน้ ๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการหลังจากประชุม
คณะกรรมการโดยทันที
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