
 
  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สทิธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีของบริษัทล่วงหน้า 

 

ข้อ 1. เจตนารมณ์ 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพ่ือดํารงไว้ซึ่งระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

  

 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี ในการกํากบัและดูแลกิจการบริษัทผ่าน
คณะกรรมการ ท่ีได้รับการเลือกตัง้ให้ทําหน้าท่ีแทนตน และการใช้สิทธิในการเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษัท บริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี  ้ภายใต้
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลท่ีจะ
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทไว้ อีกทัง้เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวมีขัน้ตอน และวิธีการในการ
พิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 

ข้อ 2. นิยาม 

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

 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการบริษัท 

 “ระเบียบวาระการประชมุ” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัท 

 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

 
 
 



3.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

3.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไมน้่อยกวา่ 2,000,000 หุ้น  
3.3 ต้องถือหุ้ นไม่ต่ํากว่าจํานวนท่ีระบุในข้อ 3.2 ต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1ปี และต้องถือหุ้ น        

ในวนัท่ีเสนอระเบียบการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 

4.1 เร่ืองท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

 

(1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ 
ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท 

(2)  เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งชดัแจ้ง 

(3)  เร่ืองท่ีอยูภ่ายในขอบอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายอยา่งมีนยัสําคญัตอ่บริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(4)  เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการหรือเร่ิมท่ีจะดําเนินการไปแล้ว 

(5)  เร่ืองท่ีอยูน่อกขอบวตัถปุระสงค์ของบริษัทหรืออยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 

(6)  เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 

(7)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วนตามข้อ 3 
 

4.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

 

(1)   ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุต่อ
คณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น (แบบ ก)”             
ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้

                 โดยผู้ ถือหุ้ นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้ น (แบบ ก)” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน   หลักฐานการถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์           
ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เอกสารเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท
โดยเร็ว  เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้  
ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศกําหนดเวลาท่ีแน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบ
ลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามท่ีอยูด่งันี ้
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(2)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นราย     
ท่ี 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม   
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อม
เอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

(3)   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก) ” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้
ครบถ้วน 

(4) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้ นรายนัน้ ๆ ทราบถึงเร่ืองท่ีผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

  ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุ่มผู้ ถือหุ้น ท่ีรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และได้รับการบรรจ ุควรมาร่วมประชมุในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีด้วย 

 
ข้อ 5.  การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบติัของกรรมการ 
บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้
(1)  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จํากัด และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจนประกาศของของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2)  กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสตัย์สุจริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีให้บริษัทได้ 

(3)  กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทกําหนดและเป็นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
กรรมการตรวจสอบ 



5.2   ขัน้ตอนในการพิจารณา 
. (1)   ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอช่ือบคุคลต่อคณะกรรมการ

โดยใช้ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” ในส่วนท้ายของ
หลกัเกณฑ์นี ้

                 โดยผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการ (แบบ ข)”พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  และส่งมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ดงันี ้

(1.1)       หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือ
รับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

ประวติัการทํางาน(Curriculum Vitae) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
(1.4) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ (ถ้ามี)  
 โดยจดัสง่เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วให้ถึงบริษัทโดยเร็ว  เพ่ือให้คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศกําหนดเวลาท่ีแน่นอนในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ทราบลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามท่ี
อยูด่งันี ้
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(2)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้า
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ  ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน          
“แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)”ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี  2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของ         
“แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
(แบบ ข) ” และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุราย
เป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 



(3)   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน  ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” 1 แบบ ต่อ 1 คน  พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน
ให้ครบถ้วน 

 
(4)    บคุคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชมุ

ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรายนัน้ๆ ทราบถึงรายช่ือบุคคลท่ีผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

 
 ทัง้นีบ้คุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอช่ือ  เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 


