
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธ ิผู้ถ ือห ุ้นส่วนน้อยเสนอเรื� องเพ ื�อให้คณะกรรมการบริษัทพ ิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจาํปี 2561 สาํหรับบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)  
 
 บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เชื�อมั�นว่าระบบและกระบวนการกํากับดูแล
กิจการที�ดีเป็นปัจจัยสําคญัในการนํามาซึ�งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสดุ
แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุฝ่าย  

 

การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า เป็นสว่นหนึ�ง
ของการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน เพื�อให้มีขั 8นตอนและวิธีการในการพิจารณาที�ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกําหนด
หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื�องเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี 8 

 
1. หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื� องเพ ื�อให้คณะกรรมการบริษัทพ ิจารณา 

1.1. สดัสว่นการถือหุ้นขั 8นตํ�าของผู้ถือหุ้นที�จะเสนอเรื�อง 
ผู้ ที�มีสิทธิเสนอเรื�องเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที�มี
สดัส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื�องไม่น้อยกวา่ร้อยละ =.>? ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหน่ายแล้ว
ทั 8งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการ 
ถือหุ้นอย่างต่อเนื�องนับจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวนัที�เสนอเรื�องเพื�อการพิจาณาบรรจุเป็นวาระ
การประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกว่า @> เดอืน  

1.2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน
อื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั เป็นต้น 

1.3. ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ @.@ และ @.> ต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561” (แบบ ก.) แนบท้ายเอกสารนี 8ให้ครบถ้วน
ดงันี 8  

(1) แบบ ก. @ ฉบบั ใช้สาํหรับ @ วาระ 
(>)กรณี เสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันให้ผู้ ถื อหุ้ นทุกรายกรอก    

รายละเอียดของตนและลงลายมือชื�อในแบบ ก. 
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2. หลักเกณฑ์การพจิารณาเรื� องท ี�เสนอ 

เรื�องที�จะไมบ่รรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
2.1. เรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้

เห็นถงึเหตอุนัควรสงสยัเกี�ยวกบัความไม่ปกติของเรื�องดงักลา่ว 
2.2. เรื�องที�อยู่นอกเหนืออํานาจที�บริษัทฯ จะดําเนินการได้  
2.3. เรื�องที�เคยเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื�อพิจารณาในรอบ @> เดือนที�ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที�น้อยกว่าร้อยละ @= ของจํานวนหุ้ นที�มีสิทธิออกเสียงทั 8งหมด โดยที�
ข้อเท็จจริงในเรื�องนั 8นยงัไมไ่ด้เปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั 

2.4. เรื�องที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และเรื�องอื�นที�คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจําเป็นที�จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
มีเหตผุลที�สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้  

 
3. ระยะเวลาและช่องทางท ี�เปิดรับการเสนอเรื� องเพ ื�อพจิารณา 

3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทที� http://www.banpu.com เพื�อให้ผู้ ถือหุ้ นได้
เสนอวาระการประชุมลว่งหน้าได้ระหวา่งวนัที� 1 ธนัวาคม  2560 – 30 ธนัวาคม 2560 และ
จะนําวาระดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

3.2. ผู้ ถือหุ้ นอาจนําส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลกัฐานที�บริษัทฯ กําหนดอย่างไม่เป็นทางการ
ก่ อ น ได้  โด ย ท างโท รส ารที�  = >  > =R  =S TU  ห รือ  email address ข องเล ข านุ การ
คณ ะกรรมการบ ริษัทที�  bod_sec@ banpu.co.th ก่อนส่งต้นฉบับโดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ชั 8น 
26-28 อาคารธนภมูิ เลขที� 1550 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ทั 8งนี 8ฝ่ายเลขานุการ จะเป็นผู้ พิจารณากลั�นกรองเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดย 
3.2.1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการไม่รับพิจารณาหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง 
3.2.2. เอกสารหลกัฐานที�จะต้องจดัส่งให้บริษัทฯ พร้อมกบัแบบ ก. มีดงันี 8 

(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน
อื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
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- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� 
หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว ที�ยังไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้ น พร้อมทั 8ง  
ลงนามรับรองความถูกต้อง 

 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายุไม่เกิน ] เดือน ซึ�งรับรองความถกูต้อง
โดยบคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อของนิติบคุคลนั 8น 

- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� 
หรือหนงัสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที�ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงลายมือ
ชื�อของนิติบคุคล พร้อมทั 8งลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
4. การดาํเน ินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื� องจากผู้ถือหุ้น 

4.1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื�องที�เสนอจากผู้ ถือหุ้ น ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 

4.2. เรื� องที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ         
จะกําหนดในหนงัสือเชิญประชุมและระบวุ่าเป็นเรื�องที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

4.3. เรื� องที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม    
บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบทันที พร้อมทั 8งชี 8แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทที� 
http://www.banpu.com 

 


