หลักเกณฑ์การให้สิทธิผถู้ ือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กาหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้
2.2.1 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.2 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด ต่อเนื่องมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันทีเ่ สนอระเบียบวาระการประชุม หรือ
2.2.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่
กากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(4) เรื่องที่เป็นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ เอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่
กาหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้
(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
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3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุ ม ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้
หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0 2335 8000, E-mail Address เลขานุการคณะกรรมการบริษัทที่
bcpsecretary@bangchak.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” ต่อ
คณะกรรมการบริษัทภายหลังได้
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ”
พร้ อ มลงชื่ อ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน หลั ก ฐานการถื อ หุ้ น ตามหลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ 2.2 และ 2.3 ได้ แ ก่ หนั ง สื อ รั บ รองจาก
บริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้น ไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ
ข้อ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
แล้ ว รวบรวม “แบบเสนอระเบีย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้ น ประจ าปี ” และหลั กฐานการถือหุ้ น พร้อมเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี” 1 แบบ
ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
(4) เรื่ อ งที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท จะบรรจุ เ ป็ น ระเบี ย บวาระการประชุ ม
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสาหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จานวน .....................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที่................................. ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..............................................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน ................................................... E-mail (ถ้ามี)................................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
เรื่อง ......................................................................................................................................................................................
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... และมีข้อมูล
ประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน..........................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ ดังนี้
............................................... ผู้ถือหุ้น
(.............................................)
วันที่.......................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลั กฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณี ผู้ ถื อหุ้ น เป็ น บุ คคลธรรมดา ต้ องแนบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบ
ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล และส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่
0 2335 8000, E-mail Address เลขานุ การคณะกรรมการบริษั ท ที่ bcpsecretary@bangchak.co.th ก่อนส่ ง
ต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี”
4. ต้ น ฉบั บ ของ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี ” จะต้ องส่ งถึ ง บริ ษั ทฯ ภายในวั นที่
31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
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