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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
 

หลักเกณฑ์และเงื#อนไขการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชื#อบุคคลเพื#อเลอืกตั 2งเป็นกรรมการ 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีของบริษัทล่วงหน้า 

 

ข้อ 4. เจตนารมณ์ 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการ
กํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) เพือดํารงไว้ซึงระบบการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพือเพิมความเชือมันให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลอืนทีเกียวข้องทกุฝ่าย 

  

 เพือสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที ในการกํากบัและดแูลกิจการบริษัทผ่าน
คณะกรรมการ ทีได้รับการเลือกตั Pงให้ทําหน้าทีแทนตน และการใช้สิทธิในการเสนอเรื องทีเกียวกับการ
เปลียนแปลงทีสาํคญัของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั Pงนี P ภายใต้
หลกัเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทได้กําหนดสาํหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือบคุคลทีจะ
เข้ารับการเลือกตั Pงเป็นกรรมการบริษัทไว้ อีกทั Pงเพือให้การดําเนินการดังกล่าวมีขั Pนตอน และวิธีการในการ
พิจารณาทีชดัเจนและโปร่งใส ซึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 

ข้อ 6. นิยาม 

 “บริษัท” หมายความวา่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท 

 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการบริษัท 

 “ระเบียบวาระการประชมุ” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัท 

 

ข้อ 7. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือบุคคลเพือการรับเลือกตั Pงเป็นกรรมการ 
ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี P 
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3.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

3.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไมน้่อยกวา่ 2,000,000 หุ้น  
3.3 ต้องถือหุ้ นไม่ตํากว่าจํานวนทีระบุในข้อ U.V ต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า Wปี และต้องถือหุ้ น        

ในวนัทีเสนอระเบียบการประชมุและ/หรือเสนอชือบคุคลเพือการรับเลอืกตั Pงเป็นกรรมการ 
 

ข้อ 8. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 

4.1 เรืองทีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

 

(W)  เรืองทีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ 
ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท 

(V)  เรื องทีเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งชดัแจ้ง 

(U)  เรืองทีอยูภ่ายในขอบอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแตเ่ป็นกรณีทีก่อให้เกิด
ความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่บริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(])  เรืองทีบริษัทได้ดําเนินการหรือเริมทีจะดําเนินการไปแล้ว 

(^)  เรืองทีอยูน่อกขอบวตัถปุระสงค์ของบริษัทหรืออยูน่อกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการได้ 

(_)  เรืองทีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 

(`)  เรืองทีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นทีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ U 

 

].V ขั Pนตอนในการพิจารณา 

 

(W)   ผู้ ถือหุ้นทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ U ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น (แบบ ก)”             
ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี P 

                 โดยผู้ ถือหุ้ นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้ น (แบบ ก)” พร้อมลงชือไว้เป็นหลักฐาน   หลักฐานการถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์           
ในข้อ U.V และ U.U ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอืนจากบริษัท
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เอกสารเพิมเติมทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท
โดยเร็ว  เพือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้  
ทั Pงนี Pบริษัทจะประกาศกําหนดเวลาทีแน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบ
ลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามทีอยูด่งันี P 
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เลขานกุารบริษัท 
บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
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(V)  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ U เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นราย     
ที V เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในสว่นที (W) และ (V) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงชือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม   
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อม
เอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

(U)   ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ U เสนอระเบียบ
วาระการประชุมมากกว่า W ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก) ” W แบบ ต่อ W ระเบียบวาระพร้อมลงชือไว้เป็นหลกัฐานให้
ครบถ้วน 

(]) เรืองทีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้ นรายนั Pน ๆ ทราบถึงเรืองทีผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

  ทั Pงนี Pผู้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือหุ้น ทีรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และได้รับการบรรจ ุควรมาร่วมประชมุในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีด้วย 

 
ข้อ 9.  การเสนอชื#อบุคคลเพื#อการรับเลือกตั 2งเป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 
บคุคลทีได้รับเสนอชือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี P 
(W)  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จํากัด และ

กฎหมายอืนทีเกียวข้อง  ตลอดจนประกาศของของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

(V)  กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ซือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าทีให้บริษัทได้ 

(U)  กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเกียวกบัความเป็นอิสระตามทีบริษัทกําหนดและเป็นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
กรรมการตรวจสอบ 
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5.2   ขั Pนตอนในการพิจารณา 
. (W)   ผู้ ถือหุ้นทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ U ต้องจดัทําหนงัสอืเสนอชือบคุคลตอ่คณะกรรมการ

โดยใช้ “แบบเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการเลือกตั Pงเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ในสว่นท้ายของ
หลกัเกณฑ์นี P 

                 โดยผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั Pงเป็น
กรรมการ (แบบ ข)”พร้อมลงชือไว้เป็นหลกัฐาน  และสง่มาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ดงันี P 

(W.W)       หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ U.V และ U.U ได้แก่ หนังสือ
รับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอืนจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(1.2) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลทีได้รับการเสนอชือใน แบบ ข. 
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และ

ประวตัิการทํางาน(Curriculum Vitae) ของบคุคลทีได้รับการเสนอชือ 
(1.4) เอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ (ถ้ามี)  
 โดยจดัสง่เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วให้ถึงบริษัทโดยเร็ว  เพือให้คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเข้ารับการ
เลอืกตั Pงเป็นกรรมการ  ทั Pงนี Pบริษัทจะประกาศกําหนดเวลาทีแนน่อนในการเสนอชือบคุคลเพือ
เข้ารับการเลอืกตั Pงเป็นกรรมการให้ทราบลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามที
อยูด่งันี P 
 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
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(V)  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ U เสนอชือบคุคลเพือเข้า
รับการเลือกตั Pงเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน          
“แบบเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการเลอืกตั Pงเป็นกรรมการ (แบบ ข)”ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือไว้
เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที  V เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในสว่นที (W) และ (V) ของ         
“แบบเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการเลือกตั Pงเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงชือไว้
เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการเลือกตั Pงเป็นกรรมการ 
(แบบ ข) ” และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุราย
เป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 



หลกัเกณฑ์และเงือนไขการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระ_PS_rev 25092012 

(U)   ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ U เสนอชือบคุคล
เพือเข้ารับการเลอืกตั Pงเป็นกรรมการมากกว่า W คน  ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอชือบคุคล
เพือเข้ารับการเลอืกตั Pงเป็นกรรมการ (แบบ ข)” W แบบ ตอ่ W คน  พร้อมลงชือไว้เป็นหลกัฐาน
ให้ครบถ้วน 

 
(])    บคุคลทีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจรุายชือในระเบียบวาระการประชุม

ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรายนั Pนๆ ทราบถึงรายชือบุคคลทีผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  เพือเข้ารับการเลอืกตั Pงเป็นกรรมการ หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

 
 ทั Pงนี Pบคุคลทีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชือ  เพือเข้ารับการเลือกตั Pง
เป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 


