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ข้อปฏิบัติสาํหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 

 

เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง ข้อพึงปฏิบัติสําหรับการ         

จดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ฉบบัลงวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2542 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานกรรมการจึงได้
จดัทําข้อปฏิบตัิสาํหรับใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2547 และการประชมุผู้ ถือหุ้นในปีตอ่ๆ ไป และปรับปรุงแก้ไขเพิ�มเติมในปี 
2553 เพื�อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย  

ข้อปฏิบตัิฉบบันี =เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ ถือหุ้นได้ถือปฏิบตัิตามได้ถกูต้อง จึงไมม่ีผลกระทบต่อการดําเนินการใดๆ ซึ�งได้
กระทําตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 1 ในข้อปฏิบตัิฉบบันี = เว้นแตข้่อความจะแสดงให้เห็นเป็นอยา่งอื�น 

            “ผู้ ถือหุ้น” หมายความถึง ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�เป็นนิติบคุคล 
และผู้ รับฉนัทะของผู้ ถือหุ้นด้วย 

            “ประธาน” หมายความถึง ประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

            “ที�ประชมุ” หรือ “ประชมุ” หมายความถึง ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

“วนัปิดสมดุทะเบียน” หมายความถึง วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการ
เข้าประชมุ ตามมาตรา 60 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

            “วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date)” หมายความถึง วนัที�ผู้ ถือหุ้นที�มีชื�อปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วันนั =น เป็นผู้ รับสิทธิในการเข้าประชุม ตามมาตรา 89/26 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 
2551 

 

ข้อ 2 ภายใต้บงัคบัของข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ผู้ ถือหุ้นทกุรายที�มีชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียน หรือ วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ แม้วา่จะมีสว่นได้เสยีในวาระที�จะพิจารณาโดยที�ประชมุก็ตาม 

 

ข้อ 3 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานตามที�ระบไุว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ ที�ประธานมอบหมายก่อน
เข้าประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที�ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลง
ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�สง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสาร
อื�นตามที�ระบใุนเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ ที�ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชมุ 

 

ข้อ 4 ก่อนกําหนดเวลาประชมุไมน้่อยกวา่ 1 ชั�วโมง บริษัทฯ จะจดัให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน  ณ  
สถานที�ประชมุ เพื�อตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูต้องของหลกัฐานหรือเอกสารตามข้อ 3  

 

ข้อ 5 องค์ประชมุของที�ประชมุจะต้องประกอบไปด้วยผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ 25 คนหรือไมน้่อยกว่า
กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั =งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั =งหมด 

        ก่อนเริ�มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชุมและจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้น     

ที�เข้าประชมุ รวมทั =งได้อา่นสาระสาํคญัของข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุให้ที�ประชมุทราบแล้ว 
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ข้อ 6 การลงมติในที�ประชุมให้หนึ�งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียง แต่ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มี
สทิธิลงมติในวาระนั =น นอกจากการออกเสยีงเพื�อเลอืกตั =งกรรมการ 

         ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมรับทราบว่าผู้ ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั =นๆ   
(ถ้ามี) และจํานวนหุ้นซึ�งถือโดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว และขอให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วงดออกเสียงในวาระนั =น หากว่าคณะกรรมการได้
ทราบถึงความมีสว่นได้เสยีในข้อนี = 

        ให้นําความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นซึ�งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยถือวา่มีสว่นได้เสยีในวาระนั =นด้วย 

 

ข้อ 7 มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั =นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น 

         ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที�การลงมติในวาระใดที�ตามกฎหมาย หรือ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ต้องการคะแนนเสยีงมากกวา่กึ�งหนึ�งของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

        ความในวรรคสองให้นํามาใช้โดยอนโุลมกบัมติซึ�งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบงัคบัหรือประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ข้อ 8 ในการลงมติในที�ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที�ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า
คนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลบัในวาระใด ให้ประธานจดัให้มีการลงคะแนนโดยบตัรลงคะแนนตามแบบที�บริษัทฯ กําหนด  

         ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้
ประธานอธิบายให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื�อผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ ที�ประธานมอบหมายจะ
รวบรวมบตัรลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีง เมื�อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบถุึง
จํานวนรายจํานวนหุ้นที�ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบตัรลงคะแนนที�เป็นโมฆะ ให้ประธานชี =แจงให้        
ที�ประชมุทราบ 

 

ข้อ 9 ในกรณีที�มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใดๆเกี�ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติฉบับนี =               
ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉยัชี =ขาด ในการนี =ประธานจะชี =ขาดไปในทางใดๆ ก็ได้โดยคํานึงถึงความสจุริตของผู้ ที�เกี�ยวข้องและปกติ
ประเพณีในการประชุมเท่าที�ไม่ขดัต่อกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อํานาจวินิจฉัยในข้อนี = ประธานจะมอบหมายให้
บคุคลใดทําการแทนก็ได้ 

 

ข้อ 10 ประธานมีอํานาจหน้าที�ในการควบคมุการประชมุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อปฏิบัติฉบบันี =ให้ใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นตั =งแต่ปี 2547 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2553 และอาจมีการแก้ไข
ปรับปรุงในภายหลงัเพื�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปและเพื�อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุกบัการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ 

 
                                                                               นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 

              ประธานกรรมการบริษัท   

                                            24 กมุภาพนัธ์ 2553 
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เอกสารแนบ 
หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม 

 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี =แล้วแตก่รณีก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 

1 ผู้ถอืหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที�สว่นราชการออกให้ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของ 

       ผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 

           ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

 

2 ผู้ถอืหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง เว้นแตจ่ะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลกัฐาน  ดงัตอ่ไปนี = 

(ก) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรองสาํเนา   
           ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนผู้ เข้าร่วมประชมุ 

             มีอํานาจกระทําการแทน 

2.2      กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบอํานาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 
และลงลายมือชื�อผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจ
กระทําการเช่นนั =น 

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

 

3 ผู้ถอืหุ้นซึ�งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จัดตั :งขึ :นตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุมซึ�งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ�งเป็น
นิติบคุคลที�จดัตั =งขึ =นตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี ทั =งนี = ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี = 

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั =นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยสว่นราชการของประเทศที�นิติบคุคลนั =นตั =งอยู่หรือ
โดยเจ้าหน้าที�ของนิติบุคคลนั =นก็ได้ ทั =งนี = จะต้องมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบคุคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผกูพนั             

นิติบคุคลและเงื�อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั =งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ แทน         
นิติบคุคลนั =นรับรองความถกูต้องของคําแปล 


