
 
 

หน้าที ่1 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล 
เพื่อเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 
1. วตัถปุระสงค ์ 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ 
มีความมุ่งมัน่ในเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ม ีพื้นฐานอยู่บนคุณธรรมจรยิธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียได้รบัประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน  

 

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การก ากบัดูแลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั  
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  

 

2. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น  
 

ผูถ้ือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบตัิ ดงันี้  
2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ 
2.2 มสีดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ นับรวมกนัได ้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 

3. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั  
3.1 คุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ  

(1) มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัทฯ  

(2) มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวตัิการท างานที่ดี   
(3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
(4) มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ ส าหรบัผู้ที่เคย

เป็นกรรมการมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการที่ผ่านมา  
3.2 ขัน้ตอนในการพจิารณา 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัท าหนังสอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรือ
อาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0 2335 8900 , E-mail Address เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ที่ bcpg-secretary@bcpggroup.com  ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัท
ภายหลงัได ้โดยมเีอกสารประกอบดงันี้  

-  หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 
หลกัฐานอื่นจากบรษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย  
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-  หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
-  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการท างาน 

ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ  
และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั (ถ้าม)ี ใหถ้งึ

บรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีอ่ยู่ ดงันี้  
    ฝ่ายก ากบัองคก์ร  
    บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  

   2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร ์ชัน้ที ่12 
  ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

  

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั” 
ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นพยานหลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นต้นไป กรอกขอ้มลูเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของ 
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท” และหลกัฐานตามทีก่ าหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิม่เติม (ถ้าม)ี ของผู้ถอืหุน้
ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการบรษิทัมากกว่า 1 คน ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัท า “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน 
พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้แนบหลกัฐานของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนดว้ย  

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัทจะบรรจุรายชื่อในระเบยีบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น ในหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบร ิษ ัท และส าหรบับุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท  
บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มเหตุผลหลงัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทนัทหีรอืในวนัท าการถดัไป ผ่านช่องทาง
เผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และแจง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้  
 



 
 

หน้าที ่3 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั 
 

(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................ 
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) จ านวน ................................................................ หุน้  
อยู่บา้นเลขที ่................................... ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ....................................................... 
อ าเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั ......................................... หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื .................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน ................................................... E-mail (ถ้าม)ี..................................................
  

(2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว..................................................................อาย.ุ.............ปี 
เป็นกรรมการบรษิทั ซึ่งมคีุณสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ และมหีลกัฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และ
ประวตักิารท างาน  และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทีไ่ดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้า จ านวน......................แผ่น 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั” นี้ หลกัฐานการถอืหุน้ หลกัฐานการให้
ความยนิยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั ดงันี้  

 ..................................................ผูถ้อืหุน้ 
 (………………………………….) 
 วนัที.่......................................... 

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการตามขอ้ (2) ยนิยอมและรบัรองว่ามคีุณสมบตัคิรบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม 3.1 ของหลกัเกณฑ์การ
ให้สทิธผิูถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั รวมทัง้ยอมรบัการปฏบิตัติามการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิทัฯ 
และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญัดงันี้  

..................................................บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
(.................................................) 
วนัที.่.......................................... 
 

หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั  
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย์ หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์

(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
2. หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสอื

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ตอ้งแนบส าเนา
หนังสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งชื่อในแบบเสนอนี้ พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

3. ผูถ้ือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร  ที่ 0 2335 8900,  
E-mail Address เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ที ่bcpg-secretary@bcpggroup.com  ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั”  

4. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั” จะตอ้งส่งถงึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ และเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 2564 
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