
 
 

หน้าที ่1 

หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้น 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

 
1. วตัถปุระสงค ์

 

เพื่อเป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) โดยบรษิทัฯ 
มคีวามมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมพีืน้ฐานอยู่บนความมคีุณธรรมจรยิธรรมและความโปร่งใส เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัประโยชน์ทีเ่หมาะสมอย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื  

บรษิทัฯ จงึเหน็ควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่ง
ของการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัทฯ เพื่อแสดงให้เหน็ถึงการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกนั โดยจะพิจารณาการให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์
ที่บรษิทัฯ ก าหนด  

 
2. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น  

 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้  
2.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้และ 
2.2 มสีดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ นบัรวมกนัได ้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
 

 3.1    เรื่องทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 
  (1) เรื่องทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
  (2) เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที่

ก ากบัดูแลบรษิทัฯ หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ของบรษิทัฯ 

  (3) เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  
  (4) เรื่องที่เป็นอ านาจบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษิัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกดิความ

เสยีหายอย่างมนียัส าคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม  
  (5) เรื่องทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้  
  (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืไม่สามารถตดิต่อได ้ 
  (7)  เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามที่ก าหนด  
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 3.2 ขัน้ตอนในการพจิารณา 
  (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี” ในส่วนท้ายของ
หลกัเกณฑ์นี้ หรอือาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0 2335 8900 , E-mail Address เลขานุการ
คณะกรรมการบรษิทั ที ่bcpg-secretary@bcpggroup.com ก่อนส่งต้นฉบบั “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ต่อคณะกรรมการบรษิทัภายหลงัได ้ 

   ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ต้องส่งต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” 
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท
หลกัทรพัย์ หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิม่เติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั 
(ถ้าม)ี ให้ถงึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีอ่ยู่ดงันี้  

   ฝ่ายก ากบัองคก์ร  
   บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  
   2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร ์ชัน้ที ่12 

  ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
    

  (2) ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นหลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 2 เสนอระเบยีบวาระ
การประชุมต่อคณะกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกเฉพาะ 
ขอ้มลูเฉพาะในขอ้ (1) และ ขอ้ (2) ของ “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถ้วน
และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” และ
หลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

 

  (3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบยีบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจดัท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบยีบวาระ พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น  

 

  (4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
ในหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั และส าหรบัเรื่องทีไ่ม่ผ่าน
ความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบพร้อมเหตุผลหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัทท ันที  
หรือในวนัท าการถัดไป ผ่านทางช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบรษิัทฯ 
และแจ้งทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้  
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................................... 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) จ านวน ............................................................. หุน้  
อยู่บา้นเลขที ่................................... ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ....................................................... 
อ าเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั ......................................... หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื .................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน ................................................... E-mail (ถ้าม)ี..................................................
  

(2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
เรื่อง ................................................................................................................................................................................ 
 

(3) โดยมขีอ้เสนอเพื่อพจิารณา....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
และมขีอ้มลูประกอบทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา (เช่น ขอ้เทจ็จรงิ หรอืเหตุผล เป็นตน้)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
ซึง่มเีอกสารประกอบเพิม่เตมิทีไ่ดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้า จ านวน ...................................... แผ่น  
  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีนี้ หลกัฐานการถือหุ้น  
และเอกสารประกอบเพิม่เตมิถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
       ........................................................... ผูถ้อืหุน้  
       (..........................................................) 
       วนัที.่.................................................... 
 

หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
2. หลกัฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอื

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ต้องแนบ
ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งชื่อในแบบเสนอนี้ พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

3. ผูถ้ือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร
ที่ 0 2335 8900 , E-mail Address เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ที ่bcpg-secretary@bcpggroup.com ก่อนสง่
ตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” 

4. ต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ และเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 2563 
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