
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ส าหรับบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  
 
 บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เช่ือมั่นว่าระบบและกระบวนการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัในการน ามาซึ่งความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงูสุด
แก่ผู้ ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  

 

การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่ง
ของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน เพ่ือให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 
1. หลักเกณฑ์ในการเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณา 

1.1. สดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอเร่ือง 
ผู้ ท่ีมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมี
สดัส่วนการถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการ 
ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือการพิจาณาบรรจเุป็นวาระ
การประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  

1.2. สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน
อ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เป็นต้น 

1.3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562” (แบบ ก.) แนบท้ายเอกสารนีใ้ห้ครบถ้วน
ดงันี ้ 

(1) แบบ ก. 1 ฉบบั ใช้ส าหรับ 1 วาระ 
(2)กรณี เสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันให้ผู้ ถือหุ้ นทุกราย กรอก    

รายละเอียดของตนและลงลายมือช่ือในแบบ ก. 
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2. หลักเกณฑ์การพจิารณาเร่ืองที่เสนอ 

เร่ืองท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 
2.1. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แสดงให้

เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 
2.2. เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการได้  
2.3. เร่ืองท่ีเคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ี
ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

2.4. เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องบรรจเุป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
มีเหตผุลท่ีสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้  

 
3. ระยะเวลาและช่องทางที่เปิดรับการเสนอเร่ืองเพื่อพจิารณา 

3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทท่ี http://www.banpu.com เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้
เสนอวาระการประชมุล่วงหน้าได้ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม  2561 – 30 ธนัวาคม 2561 และ
จะน าวาระดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

3.2. ผู้ ถือหุ้นอาจน าส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดอย่างไม่เป็นทางการ
ก่ อน ได้  โดยทางโท รสาร ท่ี  02  207 0698  ห รือ  email address ของเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท ท่ี  bod_sec@banpu.co.th ก่อนส่งต้นฉบับโดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 
26-28 อาคารธนภมูิ เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ทัง้นีฝ่้ายเลขานุการ จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดย 
3.2.1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรั่บพิจารณาหากเอกสารไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง 
3.2.2. เอกสารหลกัฐานท่ีจะต้องจดัสง่ให้บริษัทฯ พร้อมกบัแบบ ก. มีดงันี ้

(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน
อ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

http://www.banpu.com/
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- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี 
หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว ท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้  
ลงนามรับรองความถกูต้อง 

 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล 

- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิตบิคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถกูต้อง
โดยบคุคลผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี 
หรือหนงัสือเดนิทางหรือใบตา่งด้าวท่ียงัไม่หมดอายุ ของผู้ มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือของนิตบิคุคล พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
4. การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น 

4.1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอจากผู้ ถือหุ้ น ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

4.2. เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ         
จะก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุและระบวุา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

4.3. เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม    
บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบทันที  พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่าน  Website ของบริษัทท่ี 
http://www.banpu.com 

 

http://www.banpu.com/

