หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์
เพื่อ เป็ นการส่งเสริม การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีข องบริษัท บางจาก คอร์ป อเรชัน่ จากัด (มหาชน)
("บริษทั ฯ") โดยบริษทั ฯ มีความมุง่ มันในการก้
่
าวสู่ความเป็ นเลิศในเรื่องการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีพน้ื ฐานอยู่บน
ความมีคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและความโปร่ง ใส เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น และผู้ม ีส่ ว นได้เสีย ได้ร ับ ประโยชน์ ท่ีเหมาะสม
อย่างเป็ นธรรมและยังยื
่ น
บริษทั ฯ จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า ซึง่ ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม
และเท่ า เทีย มกัน โดยบริษัท ฯ จะพิจ ารณาการให้ส ิท ธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบีย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ตามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด
2. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ดังนี้
2.2.1 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด ต่อเนื่องมา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุน้ ในวันทีเ่ สนอระเบียบวาระการประชุม หรือ
2.2.2 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรือ่ งทีจ่ ะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(2) เรือ่ งทีข่ ดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่ วยงาน
ทีก่ ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทั ฯ
(3) เรือ่ งทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(4) เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
(5) เรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้น ให้ข ้อมูล ไม่ ครบถ้ว น หรือ เอกสารไม่ค รบถ้วน หรือเสนอมาไม่ท ัน ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้
(7) เรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามทีก่ าหนด
หน้าที่ 1

3.2 ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบีย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี ” ในส่ ว นท้า ยของ
หลักเกณฑ์น้ี หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็ น ทางการทางโทรสารที่ 0 2016 3982, E-mail Address เลขานุ การ
คณะกรรมการบริษัทที่ bcpsecretary@bangchak.co.th ก่อนส่งต้น ฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ” ต่อคณะกรรมการบริษทั ภายหลังได้
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ”
พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก
บริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถ้ามี) ให้
ถึงบริษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนสุขมุ วิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ อื หุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ
ข้อ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี ” และหลักฐานการถือหุน้ พร้อม
เอกสารประกอบเพิม่ เติม (ถ้ามี) ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
(3) ในกรณีทผ่ี ถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจาปี ” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
(4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็ น ระเบีย บวาระการประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และสาหรับเรื่องทีไ่ ม่ผ่าน
ความเห็นชอบ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทันทีหรือในวัน
ทาการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษทั ฯ และแจ้งทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ อีกครัง้ ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวน .....................................หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที.่ .................................. ถนน...............................................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ............................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ทีท่ างาน ................................................... E-mail (ถ้ามี)................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
เรือ่ ง ...................................................................................................................................................................
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพือ่ พิจารณา ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
และมีขอ้ มูลประกอบทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้น)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิม่ เติมทีไ่ ด้ลงชือ่ รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน..........................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี น้ี หลักฐานการ
ถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่ เติมถูกต้องทุกประการ และเพือ่ เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชือ่ ไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
............................................... ผูถ้ อื หุน้
(.............................................)
วันที.่ ......................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณี ผู้ถือหุ้นเป็ นบุ คคลธรรมดา ต้ องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงชือ่ ในแบบเสนอนี้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่
0 2016 3982, E-mail Address เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทที่ bcpsecretary@bangchak.co.th ก่อนส่ง
ต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ” จะต้องส่ งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษ ทั พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข องบริษ ทั ฯ และเสนอทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
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