สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 6
ข้ อปฏิบัติสาํ หรับการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย เรื อง ข้ อพึงปฏิบัติสําหรั บการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ฉบับลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ประธานกรรมการจึงได้
จัดทําข้ อปฏิบตั ิสาํ หรับใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2547 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี ต่อๆ ไป และปรับปรุงแก้ ไขเพิมเติมในปี
2553 เพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่งใส และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
ข้ อปฏิบตั ิฉบับนี =เป็ นเพียงแนวทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ถือปฏิบตั ิตามได้ ถกู ต้ อง จึงไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการใดๆ ซึงได้
กระทําตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 1 ในข้ อปฏิบตั ิฉบับนี = เว้ นแต่ข้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นอย่างอืน
“ผู้ถือหุ้น” หมายความถึง ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และให้ หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีเป็ นนิติบคุ คล
และผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้นด้ วย
“ประธาน” หมายความถึง ประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น
“ทีประชุม” หรื อ “ประชุม” หมายความถึง ทีประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
“วันปิ ดสมุดทะเบียน” หมายความถึง วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ
เข้ าประชุม ตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
“วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date)” หมายความถึง วันทีผ้ ถู ือหุ้นทีมีชือปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันนัน= เป็ นผู้รับสิทธิ ใ นการเข้ าประชุม ตามมาตรา 89/26 ของ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ.
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ข้ อ 2 ภายใต้ บงั คับของข้ อ 3 ข้ อ 4 และ ข้ อ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายทีมีชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียน หรื อ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ าร่วมประชุม แม้ วา่ จะมีสว่ นได้ เสียในวาระทีจะพิจารณาโดยทีประชุมก็ตาม
ข้ อ 3 ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานตามทีระบุไว้ ในเอกสารแนบต่อประธานหรื อผู้ทีประธานมอบหมายก่อน
เข้ าประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลใดเข้ าประชุมและออกเสียงในทีประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้ อความและลง
ลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีสง่ มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมพร้ อมแนบเอกสาร
อืนตามทีระบุในเอกสารแนบแล้ วมอบให้ ประธานหรื อผู้ทีประธานมอบหมายก่อนเข้ าประชุม
ข้ อ 4 ก่อนกําหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว โมง บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ
สถานทีประชุม เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ถกู ต้ องของหลักฐานหรื อเอกสารตามข้ อ 3
ข้ อ 5 องค์ประชุมของทีประชุมจะต้ องประกอบไปด้ วยผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรื อไม่น้อยกว่า
กึงหนึง ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
=
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั=
ก่อนเริ มประชุม ประธานจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงจํานวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้น
ทีเข้ าประชุม รวมทังได้
= อา่ นสาระสําคัญของข้ อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมให้ ทีประชุมทราบแล้ ว

2
ข้ อ 6 การลงมติในทีประชุมให้ หนึงหุ้นมีคะแนนเสียงหนึงเสียง แต่ผ้ ถู ือหุ้นซึงมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดไม่มี
สิทธิลงมติในวาระนัน= นอกจากการออกเสียงเพือเลือกตังกรรมการ
=
ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้ งให้ ทีประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระนัน= ๆ
(ถ้ ามี) และจํานวนหุ้นซึงถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนัน= หากว่าคณะกรรมการได้
ทราบถึงความมีสว่ นได้ เสียในข้ อนี =
ให้ นําความในวรรคสองมาใช้ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึง ตามข้ อบังคับหรื อประกาศของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ง
ประเทศไทยถือว่ามีสว่ นได้ เสียในวาระนันด้
= วย
ข้ อ 7 มติ ของทีประชุมผู้ถือ หุ้น นัน= ให้ ถือ ตามเสีย งข้ า งมากของผู้ถือ หุ้น ทีมาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสียง เว้ น แต่
กฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงคะแนนเสียงทีการลงมติในวาระใดทีตามกฎหมาย หรื อ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต้ องการคะแนนเสียงมากกว่ากึงหนึง ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ความในวรรคสองให้ นํามาใช้ โดยอนุโลมกับมติซึงต้ องการคะแนนเสียงเป็ นพิเศษตามข้ อบังคับหรื อประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ อ 8 ในการลงมติในทีประชุม ประธานจะแจ้ งต่อทีประชุมว่าให้ ลงมติโดยวิธีเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ า
คนร้ องขอให้ ใช้ วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ ประธานจัดให้ มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบทีบริ ษัทฯ กําหนด
ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้น และผู้รั บฉันทะจะได้ รับ บัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้
ประธานอธิ บายให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมือผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนแล้ ว ประธานหรื อผู้ทีประธานมอบหมายจะ
รวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมือทราบผลการลงคะแนนแล้ ว ให้ ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึง
จํานวนรายจํานวนหุ้นทีลงมติเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง หากมีบตั รลงคะแนนทีเป็ นโมฆะ ให้ ประธานชีแ= จงให้
ทีประชุมทราบ
ข้ อ 9 ในกรณี ทีมีข้อโต้ แย้ งหรื อขัดข้ องประการใดๆเกียวกับการปฏิบัติตามข้ อ 3 และข้ อ 4 แห่ง ข้ อปฏิบัติฉบับนี =
ให้ ประธานเป็ นผู้วินิจฉัยชี =ขาด ในการนี =ประธานจะชี =ขาดไปในทางใดๆ ก็ได้ โดยคํานึงถึงความสุจริ ตของผู้ทีเกียวข้ องและปกติ
ประเพณีในการประชุมเท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมายและข้ อบัง คับของบริ ษัทฯ อํานาจวินิจฉัยในข้ อนี = ประธานจะมอบหมายให้
บุคคลใดทําการแทนก็ได้
ข้ อ 10 ประธานมีอํานาจหน้ าทีในการควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ข้ อปฏิบัติฉบับนี =ให้ ใ ช้ ใ นการประชุมผู้ถือหุ้นตัง= แต่ปี 2547 โดยมีการปรั บปรุ ง แก้ ไขในปี 2553 และอาจมีการแก้ ไข
ปรับปรุ งในภายหลังเพือให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเปลียนไปและเพือให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดกับการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ

นายเกริ กไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริ ษัท
24 กุมภาพันธ์ 2553
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เอกสารแนบ
หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี =แล้ วแต่กรณีก่อนเข้ าร่วมประชุม
1

ผู้ถอื หุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ได้ แก่ เอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ซึงปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับฉันทะเข้ าประชุม
(ก)
หนัง สื อ มอบอํา นาจตามแบบทีแ นบมาพร้ อมหนัง สือ เชิ ญ ประชุม ซึง ได้ ก รอกข้ อ ความถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน และลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
(ข)
สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1
ข้ างต้ น และผู้มอบฉันทะได้ ลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค)
เอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ของผู้รับฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
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ผู้ถอื หุ้นทีเป็ นนิติบุคคล
2.1
กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง เว้ นแต่จะเป็ นกรณีตามข้ อ 2.2 ต้ องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี =
(ก)
เอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
(ข)
สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง รับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนผู้เข้ าร่วมประชุม
มีอํานาจกระทําการแทน
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชือผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ
กระทําการเช่นนัน=
(ค) เอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ของผู้รับฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
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ผู้ถอื หุ้นซึงมิได้ มีสัญชาติไทยหรือซึงเป็ นนิติบุคคลทีจัดตัง: ขึน: ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นําความในข้ อ 1 และข้ อ 2 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าร่ วมประชุมซึงมิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึงเป็ น
นิติบคุ คลทีจดั ตังขึ
= =นตามกฎหมายต่างประเทศแล้ วแต่กรณี ทังนี
= = ภายใต้ บงั คับดังต่อไปนี =
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนันอาจจะเป็
=
นเอกสารทีออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบคุ คลนันตั
= งอยู
= ่หรื อ
โดยเจ้ าหน้ าทีของนิติบุคคลนันก็
= ได้ ทังนี
= = จะต้ องมีรายละเอียดเกียวกับชือนิติบคุ คลผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพัน
นิติบคุ คลและเงือนไขหรือข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ ทีตงสํ
ั = านักงานใหญ่
(ข) เอกสารทีมิไ ด้ มี ต้น ฉบับเป็ นภาษาอัง กฤษจะต้ อ งจัดทํ า คํา แปลภาษาอัง กฤษแนบมาพร้ อมด้ ว ย และให้ ผ้ ูแ ทน
นิติบคุ คลนันรั
= บรองความถูกต้ องของคําแปล

