
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื;องเพื;อให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาบรรจุเป็น 
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 สาํหรับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เชื?อมั?นวา่ระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการ

ที?ดีเป็นปัจจยัสําคญัในการนํามาซึ?งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และ

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  

 

การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ?งของการ

กํากับดูแลกิจการที?ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื?อให้มี

ขั Xนตอนและวิธีการในการพิจารณาที?ชดัเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

เสนอเรื?องเพื?อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี X 

 

1. หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื;องเพื;อให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณา 
1.1. สดัสว่นการถือหุ้นขั Xนตํ?าของผู้ ถือหุ้นที?จะเสนอเรื?อง 

ผู้ ที?มีสิทธิเสนอเรื?องเพื?อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที?มีสดัส่วนการ

ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื?องไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที?มีสิทธิออกเสียงทั Xงหมดของบริษัทฯ โดยอาจ

เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการ ถือหุ้นอย่างต่อเนื?องนบัจากวนัที?ถือหุ้น

จนถงึวนัที?เสนอเรื?องเพื?อการพิจาณาบรรจเุป็นวาระการประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  

1.2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้ น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื?นจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

1.3. ผู้ ถือหุ้นที?มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566” (แบบ ก.) แนบท้ายเอกสารนี Xให้ครบถ้วนดงันี X  

(1) แบบ ก. 1 ฉบบั ใช้สําหรับ 1 วาระ 

(2)กรณีเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอก    รายละเอียดของตน

และลงลายมือชื?อในแบบ ก. 

2. หลักเกณฑ์การพจิารณาเรื;องที;เสนอ 
เรื?องที?จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

2.1. เรื?องที?เกี?ยวกบัการดําเนินธรุกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกลา่วอ้างของผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึเหตุ

อนัควรสงสยัเกี?ยวกบัความไมป่กติของเรื?องดงักลา่ว 

2.2. เรื?องที?อยูน่อกเหนืออํานาจที?บริษัทฯ จะดําเนินการได้  

2.3. เรื?องที?เคยเสนอต่อที?ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื?อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที?ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนุน

ด้วยเสียงที?น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที?มีสิทธิออกเสียงทั Xงหมด โดยที?ข้อเท็จจริงในเรื?องนั Xนยงั

ไมไ่ด้เปลี?ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 

2.4. เรื?องที?ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ และเรื?องอื?นที?คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

เห็นว่า ไม่มีความจําเป็นที?จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตผุลที?สมควรและ

สามารถอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้  

3. ระยะเวลาและช่องทางที;เปิดรับการเสนอเรื;องเพื;อพจิารณา 

3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทที? www.banpupower.com เพื?อให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวาระ

การประชมุล่วงหน้าได้ระหว่างวนัที? 1– 30 ธันวาคม 2565 และจะนําวาระดงักล่าวให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2566 



3.2. ผู้ ถือหุ้นอาจนําส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลกัฐานที?บริษัทฯ กําหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ที?    

E-mail ของเลขานุการบริษัทที?  bpp_comsec@banpupower.co.oth ก่อนส่งต้นฉบับโดยทาง

จดหมายลงทะเบียนไปยงั 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)  

ชั Xน 26 อาคารธนภมิู เลขที? 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

ทั Xงนี X ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลั?นกรองเรื? องที?ผู้ ถือหุ้ นเสนอก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดย 

3.2.1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการไมรั่บพิจารณาหากเอกสารไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง 

3.2.2. เอกสารหลกัฐานที?จะต้องจดัสง่ให้บริษัทฯ พร้อมกบัแบบ ก. มีดงันี X 

(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื?นจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

! สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี? หรือหนงัสือ

เดินทางหรือใบต่างด้าว ที?ยังไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้น พร้อมทั Xง  ลงนามรับรองความ

ถกูต้อง 

 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

! สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึ?งรับรองความถกูต้องโดยบคุคล

ผู้ มีอํานาจลงลายมือชื?อของนิติบคุคลนั Xน 

! สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี? หรือหนงัสือ

เดินทางหรือใบต่างด้าวที?ยังไม่หมดอายุ ของผู้ มีอํานาจลงลายมือชื?อของนิติบุคคล 

พร้อมทั Xงลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

4. การดาํเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื;องจากผู้ถือหุ้น 
4.1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื?องที?เสนอจากผู้ ถือหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือน

กมุภาพนัธ์ 2566 

4.2. เรื?องที?คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกําหนดใน

หนงัสือเชิญประชมุและระบวุา่เป็นเรื?องที?เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

4.3. เรื?องที?คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ไมส่มควรบรรจเุป็นวาระการประชมุบริษัทฯ จะแจ้งให้

ผู้ ถือหุ้นทราบทนัที พร้อมทั Xงชี Xแจงเหตผุลผา่น Website ของบริษัทที? www.banpupower.com 



แบบ ก 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 
 

(&) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว................................................................................................................ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์จํากดั (มหาชน) จํานวน ……....................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขทีL............................ถนน……...................................ตําบล/แขวง..........................................

อําเภอ/เขต................................จงัหวดั.............................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................ 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ทีLทํางาน..................................E-mail (ถ้ามี)……............................................... 

(W) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 

เรืLอง.................................................................................................................................................... 

(^) โดยมีข้อเสนอเพืLอพิจารณาดงันี.̀....................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

และมีข้อมลูประกอบทีLจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจริง หรือเหตผุล เป็นตน้) คือ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ซึLงมีเอกสารประกอบเพิLมเติมทีLได้ลงชืLอรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน...............................แผน่ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิLมเติม 

ถกูต้องทกุประการ ซึLงข้าพเจ้าได้ลงลายมือชืLอไว้เป็นสําคญัด้วยแล้ว 

 

 
 

............................................ ผู้ ถือหุ้น 

(..........................................) 

วนัทีL..................................... 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
!. ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอืBนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกรณีผูถื้อหุ้น

เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบสําเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึBงรบัรองความถูกตอ้งโดยบคุคลผูมี้อํานาจลงลายมือชืBอของนิติ

บคุคลนัUนๆ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขีB หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วทีBยงัไม่หมดอาย ุ

ของกรรมการผูมี้อํานาจทีBไดล้งชืBอในแบบ ก. ฉบบันีU พร้อมทัUงรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 

X. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail ของเลขานกุารบริษัททีB bpp_comsec@banpupower.co.th ก่อนส่งต้นฉบบั

ของ แบบ ก. 

m. ตน้ฉบบัของแบบ ก. จะตอ้งส่งถึงบริษัทภายในวนัทีB 5 มกราคม 2566 เพืBอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และ

เสนอทีBประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2566 

t. การจดัทําแบบ ก. ใหดํ้าเนินการ ดงันีU  

- แบบ ก. 1 ฉบบั ใชสํ้าหรบั 1 วาระ 

- กรณีเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายลงลายมือชืBอในแบบ ก. 

v. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคํานําหนา้ชืBอ ชืBอสกลุ จะตอ้งแนบสําเนาหลกัฐานการเปลีBยนแปลงดงักล่าว พร้อมทัUงรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 

w. ผูถื้อหุน้ทีBใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคณุสมบติัไม่ครบถว้น จะไม่ไดร้บัสิทธิการเสนอระเบียบวาระ 


