บริษัท พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ และเงื!อนไขการใช้ สิทธิของผู้ถอื หุ้นรายย่ อย
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
และเสนอชื!อบุคคลเพื!อเลือกตังเป็ นกรรมการ
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ของบริษัทล่ วงหน้ า
ข้ อ 6. เจตนารมณ์
บริ ษัท พฤกษา โฮลดิ .ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี (Good Corporate Governance) เพือดํารงไว้ ซึงระบบการบริ หารจัดการทีมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ และเพือเพิมความเชือมันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอืนทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย
เพือส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที ในการกํากับและดูแลกิจการบริ ษัทผ่าน
คณะกรรมการ ที ได้ รั บ การเลื อ กตัง. ให้ ทํ า หน้ า ที แทนตน และการใช้ สิ ท ธิ ใ นการเสนอเรื องที เกี ยวกับ การ
เปลียนแปลงทีสําคัญของบริ ษัท บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและ
เท่า เที ย มกัน ที จะเสนอระเบี ย บวาระการประชุม สามัญ ประจํ า ปี ของบริ ษั ท เป็ นการล่วงหน้ า ทัง. นี . ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริ ษัทได้ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชือบุคคลทีจะ
เข้ ารั บการเลือกตัง. เป็ นกรรมการบริ ษัทไว้ อีกทัง. เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวมีขัน. ตอน และวิธีการในการ
พิจารณาทีชัดเจนและโปร่งใส ซึงจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
ข้ อ 8. นิยาม
“บริ ษัท” หมายความว่า บริ ษัท พฤกษา โฮลดิ .ง จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ ษัท
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริ ษัท
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัท
ข้ อ 9. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชือบุคคลเพือการรับเลือกตังเป็
. นกรรมการ
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี .
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3.1
3.2
3.3

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
มีสดั ส่วนการถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น
ต้ อ งถื อหุ้นไม่ตํ ากว่าจํ านวนทีระบุในข้ อ Q.R ต่อ เนื องมาไม่น้ อยกว่า Sปี และต้ องถื อ หุ้น
ในวันทีเสนอระเบียบการประชุมและ/หรื อเสนอชือบุคคลเพือการรับเลือกตังเป็
. นกรรมการ
(อนุโลมเฉพาะในเรื องระยะเวลาการถือหุ้น 1 ปี เนืองจากหุ้น PSH พึงจะเริ มทําการซื .อขาย
เมือวันที 1 ธันวาคม 2559)

ข้ อ :. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1 เรื องทีจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(S) เรื องทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัท
(R) เรื องที เป็ นไปเพื อผลประโยชน์ ข องบุค คลหรื อ กลุ่ม บุค คลใดโดยเฉพาะ และไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทอย่างชัดแจ้ ง
(Q) เรื องทีอยูภ่ ายในขอบอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นกรณีทีก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษัทและ/หรื อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(^) เรื องทีบริ ษัทได้ ดําเนินการหรื อเริ มทีจะดําเนินการไปแล้ ว
(_) เรื องทีอยูน่ อกขอบวัตถุประสงค์ของบริ ษัทหรื ออยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษัทจะดําเนินการได้
(`) เรื องทีผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
(a) เรื องทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ Q
^.R ขันตอนในการพิ
.
จารณา
(S) ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ Q ต้ องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น (แบบ ก)”
ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี .
โดยผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งส่ง ต้ น ฉบับ ของ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามัญ
ผู้ถื อ หุ้น (แบบ ก)” พร้ อมลงชื อไว้ เ ป็ นหลัก ฐาน หลัก ฐานการถื อ หุ้น ตามหลัก เกณฑ์
ในข้ อ Q.R และ Q.Q ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอืนจากบริ ษัท
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ
เอกสารเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ให้ ถึงบริ ษัท
โดยเร็ ว เพือให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
ทังนี
. .บริ ษัทจะประกาศกําหนดเวลาทีแน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ ทราบ
ล่วงหน้ าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามทีอยูด่ งั นี .
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เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท พฤกษา โฮลดิ .ง จํากัด (มหาชน)
979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชัน. 28
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040
( E- mail Address : pscompanysecretary@pruksa.com หรื อทางโทรสารทีเบอร์ q-2298-1000)
(R) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ Q เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นราย
ที R เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที (S) และ (R) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ ครบถ้ วนและลงชือไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลักฐานการถือหุ้นพร้ อม
เอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
(Q) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ Q เสนอระเบียบ
วาระการประชุมมากกว่า S ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก) ” S แบบ ต่อ S ระเบียบวาระพร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้ วน
(^) เรื องทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ ง
ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น รายนัน. ๆ ทราบถึ ง เรื องที ผ่า นและไม่ ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ ว
ทังนี
. .ผู้ถือหุ้น หรื อตัวแทนของกลุม่ ผู้ถือหุ้น ทีรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม
และได้ รับการบรรจุ ควรมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ด้ วย
ข้ อ ;. การเสนอชื!อบุคคลเพื!อการรับเลือกตังเป็ นกรรมการ
5.1 คุณสมบัติของกรรมการ
บุคคลทีได้ รับเสนอชือเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี .
(S) กรรมการบริ ษัทต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายว่าด้ วย บริ ษัทมหาชน จํ ากัด และ
กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง ตลอดจนประกาศของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(R) กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ซือสัตย์ สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีให้ บริ ษัทได้
(Q) กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกียวกับความเป็ นอิสระตามทีบริ ษัทกําหนดและเป็ นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์ เรื องคุณ สมบัติแ ละขอบเขตการดํา เนิ น งานของ
กรรมการตรวจสอบ
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5.2 ขันตอนในการพิ
.
จารณา
. (S) ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ Q ต้ องจัดทําหนังสือเสนอชือบุคคลต่อคณะกรรมการ
โดยใช้ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
. นกรรมการ (แบบ ข)” ในส่วนท้ ายของ
หลักเกณฑ์นี .
โดยผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
. น
กรรมการ (แบบ ข)”พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน และส่งมาพร้ อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ
ดังนี .
(S.S) หลักฐานการถื อหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ Q.R และ Q.Q ได้ แก่ หนังสือ
รับรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อ หลักฐานอืนจากบริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(1.2) หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือใน แบบ ข.
(1.3) เอกสารประกอบการพิ จ ารณาด้ า นคุณ สมบัติ ได้ แ ก่ การศึก ษา และ
ประวัติการทํางาน(Curriculum Vitae) ของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
(1.4) เอกสารประกอบเพิ มเติ ม ที จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ ามี)
โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้ ถึงบริ ษัทโดยเร็ ว เพือให้ คณะกรรมการมี
เวลาเพี ย งพอในการพิ จารณาความเหมาะสมของบุคคลที ได้ รั บ การเสนอชื อเข้ า รั บ การ
เลือกตังเป็
. นกรรมการ ทังนี
. .บริ ษัทจะประกาศกําหนดเวลาทีแน่นอนในการเสนอชือบุคคลเพือ
เข้ ารับการเลือกตังเป็
. นกรรมการให้ ทราบล่วงหน้ าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที
อยูด่ งั นี .
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัทพฤกษา โฮลดิ .ง จํากัด (มหาชน)
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(R) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ Q เสนอชือบุคคลเพือเข้ า
รั บ การเลื อ กตั ง. เป็ นกรรมการต่ อ คณะกรรมการ ผู้ ถื อ หุ้ นรายแรกต้ องกรอกข้ อมู ล ใน
“แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
. นกรรมการ (แบบ ข)”ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชือไว้
เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที R เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที (S) และ (R) ของ
“แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
. นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ ครบถ้ วนและลงชือไว้
เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
. นกรรมการ
(แบบ ข) ” และหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย
เป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท

1. หลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระ (ไทย)

(Q) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ Q เสนอชือบุคคล
เพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
. นกรรมการมากกว่า S คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา “แบบเสนอชือบุคคล
เพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
. นกรรมการ (แบบ ข)” S แบบ ต่อ S คน พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน
ให้ ครบถ้ วน
(^) บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชือในระเบียบวาระการประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริ ษัท
จะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น รายนัน. ๆ ทราบถึ ง รายชื อบุค คลที ผ่า นและไม่ผ่า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ เพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
. นกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ ว
ทังนี
. .บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชือ เพือเข้ ารับการเลือกตัง.
เป็ นกรรมการ จะต้ องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วย

1. หลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระ (ไทย)

