
 
 
 
 
 

 
 หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 

 
 

1.   วตัถปุระสงค ์ 

 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิทฯ”) โดยบรษัิทฯ  มคีวามมุง่มัน่ในการกา้วสูค่วามเป็นเลศิในเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมพีืน้ฐานอยู่

บนความโปรง่ใสและคณุธรรม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ไดรั้บประโยชนท์ีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

 

ทางบรษัิทฯ จงึเห็นควรเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้สนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้

ลว่งหนา้ ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะพจิารณาการใหส้ทิธผิู ้

ถอืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด     

 

2.   คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 

 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชมุ ตอ้งมคีณุสมบตัดิังนี ้

2.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนั 

2.2   มสีดัสว่นการถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

2.3   ถอืหุน้บรษัิทฯ ในสดัสว่นทีก่ าหนดตามขอ้ 2.2 ตอ่เนือ่งมาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน และยงัคงถอื

หุน้ในวันทีเ่สนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิท 

 

3.   การเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

 3.1   เรือ่งทีจ่ะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชุม 

3.1.1 เรือ่งทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ   

3.1.2 เรือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ขอ้บงัคับ กฎและระเบยีบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที่

ก ากับดูแลบรษัิทฯ หรอืไมเ่ป็นไปตามวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ  

3.1.3 เรือ่งทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

3.1.4 เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือ านาจทีบ่รษัิทจะด าเนนิการได ้

3.1.5 เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3.1.6 เรือ่งทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการแลว้ 

3.1.7 เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และ

ไดรั้บมตสินับสนุนดว้ยเสยีงทีน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยที่

ขอ้เท็จจรงิไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ 

3.1.8 เรื่องที่ผูถ้ือหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือเอกสารไม่ครบถว้น หรือเสนอมาไม่ทันภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืไมส่ามารถตดิตอ่ได ้

3.1.9 เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามทีก่ าหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2   ข ัน้ตอนในการพจิารณา 

3.2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดท าหนังสอืเสนอระเบยีบวาระการประชมุต่อ

คณะกรรมการบรษัิท โดยใช ้“แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” 

ตามแนบทา้ย หรือท าการแจง้เรื่องล่วงหนา้ทางอีเมลล์ ถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที ่

ir@bjc1994.com กอ่นสง่เอกสารตน้ฉบับ “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู ้

ถอืหุน้ประจ าปี”  ต่อคณะกรรมการบรษัิทในภายหลังพรอ้มหลักฐานการถือหุน้ตาม

หลักเกณฑใ์นขอ้ 2   ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอื หลักฐานอืน่จากบรษัิท

ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรอื ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้ม)ี   

 

เอกสารทัง้หมดสง่ถงึบรษัิทฯ ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2558 ตามทีอ่ยูด่ังนี ้

 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

 

3.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกัน และมคีุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบยีบวาระการ

ประชมุตอ่คณะกรรมการบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอระเบยีบวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน และผูถ้อืหุน้

รายที ่2 เป็นตน้ไป กรอกเฉพาะขอ้มลูในขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3)  ของ “แบบเสนอ

ระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานทุกราย แลว้

รวบรวม “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” และหลักฐานการ

ถอืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ของผูถ้ือหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท 

3.2.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย ทีม่คีุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบยีบวาระ

การประชมุมากกวา่ 1 ระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ตอ้งจัดท า “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบยีบวาระพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มแนบ

เอกสารตามทีก่ าหนดใหค้รบถว้น  

3.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมใน

หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ส าหรับ

เรือ่งทีไ่ม่ผ่านความเห็นชอบ บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มเหตุผลหลังการประชมุ

คณะกรรมการบรษัิททันทหีรอืในวันท าการถัดไปผ่านชอ่งทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เว็บไซตบ์รษัิทฯ และแจง้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวันประชมุผูถ้อืหุน้ 
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 แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
 

1.   ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้อืหุน้  

ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท) .............................................................................................  

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้ ..........................................................................................  

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

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

โทรศัพท ์.............................. โทรสาร ............................. อเีมลล ์.......................................  

2.   จ านวนหุน้ BJCHI ทีถ่อืครอง ณ วันยืน่ค าเสนอ......................................................................หุน้  

3.   ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เรือ่ง ................... 

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

4.   โดยมขีอ้เสนอเพือ่พจิารณาดังนี้

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

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

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

และมขีอ้มลูประกอบทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (เชน่ ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้) 

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

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

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

ซึง่มเีอกสารประกอบเพิม่เตมิทีไ่ดล้งชือ่รับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน .............................แผน่ 

5.   เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

5.1   หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลกัทรัพย ์หรอืหลักฐานอืน่จากบรษัิท ศนูยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

5.2   หลกัฐานแสดงตน  

 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง 

(กรณีชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้ม

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจ

ลงนามทีไ่ดล้งชือ่ในแบบค าขอเสนอนี ้พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

6.   ค ารับรอง  

      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูและเอกสารหลักฐานทีแ่นบมานี้ถูกตอ้งครบถว้นและยนิยอมใหบ้รษัิทเปิดเผย

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้ 

 

ลงชือ่ ...................................................... ผูถ้อืหุน้  

                                                   ( ……................................................ )  

วันที ่……………………………………………………… 

ประทบัตรา

บริษัท 

(ถา้มี) 


