หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอเรืองเพือให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 สําหรั บบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เชือมัน ว่าระบบและกระบวนการกํากับ ดูแล
กิจการทีดีเป็ นปั จจัยสําคัญในการนํามาซึง ความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุด
แก่ผ้ ถู ือหุ้น และสร้ างความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู สี ว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า เป็ นส่วนหนึง
ของการกํ ากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่า
เที ย มกัน เพื อ ให้ มี ขัน8 ตอนและวิ ธี ก ารในการพิ จ ารณาที ชัดเจนและโปร่ ง ใส บริ ษั ท ฯ จึง กํ าหนด
หลักเกณฑ์การให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื องเพื อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี 8
1. หลักเกณฑ์ ในการเสนอเรื องเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
1.1. สัดส่วนการถือหุ้นขันตํ
8 าของผู้ถือหุ้นทีจะเสนอเรื อง
ผู้ทีมีสิทธิ เสนอเรื องเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณาต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทีมี
สัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25 ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ ว
ทั 8งหมดของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการ
ถือหุ้นอย่างต่อเนืองนับจากวันทีถือหุ้นจนถึงวันทีเสนอเรื องเพือการพิจาณาบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
1.2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐาน
อืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เป็ นต้ น
1.3. ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1.1 และ 1.2 ต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556” (แบบ ก.) แนบท้ ายเอกสารนี 8ให้ ครบถ้ วน
ดังนี 8
(1) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้ สําหรับ 1 วาระ
(2)กรณี เ สนอวาระโดยผู้ ถื อ หุ้ นหลายรายรวมกั น ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายกรอก
รายละเอียดของตนและลงลายมือชือในแบบ ก.
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2. หลักเกณฑ์ การพิจารณาเรื องทีเสนอ
เรื องทีจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1. เรื องทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อกล่าวอ้ างของผู้ถือหุ้นไม่ได้ แสดงให้
เห็นถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรื องดังกล่าว
2.2. เรื องทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริ ษัทฯ จะดําเนินการได้
2.3. เรื องทีเคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื อพิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และได้ รับมติ
สนับสนุนด้ วยเสียงทีน้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด
8
โดยที
ข้ อเท็จจริ งในเรืองนันยั
8 งไม่ได้ เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
2.4. เรื องทีไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเรื องอืนทีคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่า ไม่มีความจําเป็ นทีจะต้ องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะ
มีเหตุผลทีสมควรและสามารถอธิบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจได้
3. ระยะเวลาและช่ องทางทีเปิ ดรั บการเสนอเรื องเพือพิจารณา
3.1. บริ ษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริ ษัทที http://www.banpu.com เพื อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้
เสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าได้ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 เป็ นเวลา
ประมาณ 3 เดือน และจะนํ าวาระดังกล่าวให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิ จารณาในเดือ น
กุมภาพันธ์ 2556
3.2. ผู้ถือหุ้นอาจนําส่งแบบ ก. พร้ อมเอกสารหลักฐานทีบริ ษัทฯ กําหนดอย่างไม่เป็ นทางการ
ก่อนได้ โดยทางโทรสารที 02 207 0698 หรื อ email address ของเลขานุก าร
คณะกรรมการบริ ษั ท ที bod_sec@banpu.co.th ก่ อ นส่ ง ต้ นฉบั บ โดยทางจดหมาย
ลงทะเบี ยนไปยังฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัท บ้ านปู จํ ากัด (มหาชน) ชัน8
26-28 อาคารธนภูมิ เลขที 1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
10400 ทังนี
8 8ฝ่ ายเลขานุการ จะเป็ นผู้พิจารณากลัน กรองเรื องทีผ้ ูถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดย
3.2.1. เรื องที ผ้ ูถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง บริ ษัทฯ จะแจ้ งผู้ถือหุ้นทราบ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 หากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไขและส่งต้ นฉบับคืนให้
ถึงบริ ษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (หากตรงกับวัน หยุดให้ เลือนเป็ นวันทํา
การถัดไป) บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นเพือทราบการปิ ดเรื อง
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3.2.2. เอกสารหลักฐานทีจะต้ องจัดส่งให้ บริ ษัทฯ พร้ อมกับแบบ ก. มีดงั นี 8
(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐาน
อืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี
หรื อหนังสือเดินทางหรื อใบต่างด้ าว ทียงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง8
ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิตบิ ุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง รับรองความถูกต้ อง
โดยบุคคลผู้มีอาํ นาจลงลายมือชือของนิตบิ ุคคลนัน8
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี
หรื อหนังสือเดินทางหรื อใบต่างด้ าวทียงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงลายมือ
ชือของนิติบคุ คล พร้ อมทังลงนามรั
8
บรองสําเนาถูกต้ อง
4. การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรั บเรื องจากผู้ถือหุ้น
4.1. คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาเรื องที เสนอจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2556
4.2. เรื อ งที ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ควรบรรจุ เ ป็ นวาระการประชุม บริ ษั ท ฯ
จะกําหนดในหนังสือเชิญประชุมและระบุวา่ เป็ นเรื องทีเสนอโดยผู้ถือหุ้น
4.3. เรื อ งที ค ณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า ไม่ ส มควรบรรจุเ ป็ นวาระการประชุ ม
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบทันที พร้ อมทัง8 ชีแ8 จงเหตุผลผ่าน Website ของบริ ษัทที
http://www.banpu.com

