
 
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิู้ถอืหุน้สว่นน้อยเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ส าหรับบริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน)  
 
 บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) เช่ือมั่นว่าระบบและกระบวนการก ากับดูแล
กิจการที่ดเีป็นปัจจัยส าคัญในการน ามาซึง่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหเ้กิดผลประโยชนส์ูงสุด
แก่ผูถ้ือหุน้ และสรา้งความเป็นธรรมแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย  

 

การใหผู้ถ้ือหุ ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษัทฯ ในการปฏิบัตติ่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน เพื่อให้มีขั ้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การใหผู้ ้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ดงันี ้

 
1. หลกัเกณฑใ์นการเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

1.1. สัดส่วนการถือหุน้ขัน้ต  ่าของผูถ้ือหุน้ที่จะเสนอเรื่อง 
ผูท้ี่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ้งเป็นผู ้ถือหุน้ของบริษัทฯ ที่มี
สัดส่วนการถือหุ ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผูถ้ือหุ ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกันก็ได ้ และเป็นการ 
ถือหุน้อย่างตอ่เนื่องนับจากวันที่ถือหุ ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อการพิจาณาบรรจุเป็นวาระ
การประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดอืน  

1.2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย  ์หรือหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นตน้ 

1.3. ผูถ้ือหุน้ที่มีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอระเบยีบ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุ ้นประจ าปี 2563” (แบบ ก.) แนบทา้ยเอกสารนีใ้หค้รบถว้น
ดงันี ้ 

(1) แบบ ก. 1 ฉบบั ใชส้ าหรับ 1 วาระ 
(2)กรณีเสนอวาระโดยผู ้ถือหุ ้นหลายรายรวมกันให้ผู ้ถือหุ ้นทุกราย กรอก    

รายละเอียดของตนและลงลายมือช่ือในแบบ ก. 
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2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเรื่องทีเ่สนอ 

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 
2.1. เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ และขอ้กล่าวอา้งของผูถ้ือหุน้ไม่ไดแ้สดงให้

เห็นถึงเหตอุันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่าว 
2.2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได ้ 
2.3. เรื่องที่เคยเสนอตอ่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา และไดร้ับมติ

สนับสนุนดว้ยเสียงที่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมด โดยที่
ขอ้เท็จจริงในเรื่องนัน้ยังไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั 

2.4. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
มีเหตผุลที่สมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถ้ือหุน้เขา้ใจได ้ 

 
3. ระยะเวลาและช่องทางทีเ่ปิดรับการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทที่ http://www.banpu.com เพื่อให้ผูถ้ือหุน้ได ้
เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวันที่ 1 ธันวาคม  2563 – 30 ธันวาคม 2563 และ
จะน าวาระดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายในเดอืนกุมภาพันธ ์2563 

3.2. ผูถ้ือหุ ้นอาจน าส่งแบบ ก. พรอ้มเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ ก าหนดอย่างไม่เป็นทางการ
ก่อน ได้ โดยทางโท รสารที่  0 2 207 0698  ห รือ  email address ขอ งเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษัท ที่  bod_sec@banpu.co.th ก่อนส่งต ้นฉบับโดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) ชั้น 
26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ทัง้นีฝ่้ายเลขานุการ จะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถ้ือหุน้เสนอก่อนน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดย 
3.2.1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาหากเอกสารไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง 
3.2.2. เอกสารหลักฐานที่จะตอ้งจัดส่งใหบ้ริษัทฯ พรอ้มกับแบบ ก. มีดงันี ้

(ก) หลักฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

(ข) เอกสารแสดงตนของผูถ้ือหุน้ 
 

กรณผีูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

http://www.banpu.com/
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- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  หรือบตัรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ 
หรือหนังสือเดนิทางหรือใบต่างดา้ว ที่ยังไม่หมดอายุของผู ้ถือหุน้  พรอ้มทั ้ง  
ลงนามรับรองความถูกตอ้ง 

 

กรณผีูถ้ือหุน้เป็นนิตบิคุคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิตบิคุคลอายุไม่เกิน 3 เดอืน ซึง่รับรองความถูกตอ้ง
โดยบคุคลผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือของนิตบิคุคลนัน้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  หรือบตัรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ 
หรือหนังสือเดนิทางหรือใบตา่งดา้วที่ยังไม่หมดอายุ ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือ
ช่ือของนิตบิคุคล พรอ้มทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
4. การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลงัรับเรื่องจากผู้ถอืหุน้ 

4.1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู ้ถือหุ ้น ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเดอืนกุมภาพันธ ์2563 

4.2. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม  บริษัทฯ         
จะก าหนดในหนังสือเชิญประชุมและระบวุ่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผูถ้ือหุน้ 

4.3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม    
บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบทันที  พร้อมทั ้งชีแ้จงเหตุผลผ่าน  Website ของบริษัทที่ 
http://www.banpu.com 

 

http://www.banpu.com/

