บริ ษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้ สิทธิของผู้ถอื หุ้นรายย่ อย
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัทล่ วงหน้ า
ข้ อ 1. เจตนารมณ์
บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ( Good Corporate Governance) เพื่อดารงไว้ ซึ่งระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการกากับและดูแลกิจการบริ ษัทผ่าน
คณะกรรมการ ที่ ไ ด้ รั บ การเลือ กตั ง้ ให้ ท าหน้ า ที่ แ ทนตน และการใช้ สิ ท ธิ ใ นการเสนอเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ การ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและ
เท่ า เที ยมกัน ที่ จ ะเสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม สามัญประจ าปี ของบริ ษั ท เป็ นการล่ว งหน้ า ทัง้ นี ้ ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้ กาหนดสาหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลที่จะ
เข้ ารั บการเลือ กตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษั ทไว้ อี กทัง้ เพื่อ ให้ การดาเนิน การดัง กล่า วมี ขั ้นตอน และวิ ธีการในการ
พิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
ข้ อ 2. นิยาม
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริษัท
ข้ อ 3. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
3.1
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
3.2
มีสดั ส่วนการถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น
3.3
ต้ อ งถื อ หุ้นไม่ ต่ า กว่ าจ านวนที่ระบุใ นข้ อ 3.2 ต่ อ เนื่ องมาไม่ น้อ ยกว่ า 1 ปี และต้ อ งถื อ หุ้น
ในวันที่เสนอระเบียบการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
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ข้ อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัท
(2) เรื่ อ งที่ เ ป็ นไปเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบุ คคล หรื อ กลุ่ม บุ คคลใดโดยเฉพาะ และไม่ ไ ด้ เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดแจ้ ง
(3) เรื่องที่อยู่ภายในขอบอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้ น แต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
(4) เรื่องที่บริษัทได้ ดาเนินการ หรือเริ่มที่จะดาเนินการไปแล้ ว
(5) เรื่องที่อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท หรืออยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
(6) เรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรือไม่ถกู ต้ อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3
4.2 ขั ้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 ต้ องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น (แบบ ก)”
ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้
โดยผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บ ของ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 3.2
และ 3.3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัทศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่
จะเป็ นประโยชน์ ต่อ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการ (ถ้ า มี ) ให้ ถึง บริ ษั ท โดยเร็ ว เพื่ อ ให้
คณะกรรมการมีเ วลาเพียงพอในการพิจ ารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ทั ้งนี ้ บริ ษัท จะ
ประกาศกาหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ ทราบล่วงหน้ าในแต่ละ
ปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั ้น 24
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
( E- mail Address : pscompanysecretary@pruksa.com หรือทางโทรสารที่เบอร์ 0 2080 1700 ต่อ 48010)
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(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อ มูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อ ไว้ เ ป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นราย
ที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลักฐานการถือหุ้นพร้ อม
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุด เดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
(3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดท า “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก) ” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้ วน
(4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ ง
ให้ ผ้ ูถือ หุ้ นรายนัน้ ๆ ทราบถึง เรื่ อ งที่ ผ่า น และไม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว
ทั ้งนี ้ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น ที่รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม
และได้ รับการบรรจุ ควรมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ด้ วย
ข้ อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรั บเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
5.1 คุณสมบัติของกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) กรรมการบริ ษัท ต้ อ งมี คุณสมบัติครบถ้ ว นตามกฎหมายว่ าด้ วย บริ ษั ทมหาชน จากัด และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์
(2) กรรมการบริ ษัท ต้ อ งเป็ นบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ ซื่อ สัตย์ สุจริ ต มีจ ริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บริษัทได้
(3) กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระตามที่บริ ษัทกาหนดและเป็ นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ งคุณสมบัติแ ละขอบเขตการ
ดาเนินงานของกรรมการตรวจสอบ
5.2 ขั ้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 ต้ องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ
โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ (แบบ ข)” ในส่วนท้ ายของ
หลักเกณฑ์นี ้

3

โดยผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการ (แบบ ข)”พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และส่งมาพร้ อมกับ เอกสารหลักฐานต่างๆ
ดังนี ้
(1.1)
หลักฐานการถื อหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 3.2 และ 3.3 ได้ แ ก่ หนังสือ
รับ รองจากบริ ษั ท หลักทรั พ ย์ หรื อ หลักฐานอื่ นจากบริ ษัท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(1.2) หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.
(1.3) เอกสารประกอบการพิ จ ารณาด้ านคุ ณสมบัติ ได้ แ ก่ การศึกษา และ
ประวัติการทางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(1.4) เอกสารประกอบเพิ่ ม เติ ม ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ ามี)
โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้ ถงึ บริษัทโดยเร็ ว เพื่อให้ คณะกรรมการมี
เวลาเพี ยงพอในการพิ จ ารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ ไ ด้ รับ การเสนอชื่ อ เข้ ารั บ การ
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการ ทั ้งนี ้ บริ ษัท จะประกาศกาหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการให้ ทราบล่วงหน้ าในแต่ละปี โดยจัด ส่งเอกสารดังกล่าว
ตามที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั ้น 24
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
( E- mail Address : pscompanysecretary@pruksa.com หรือทางโทรสารที่เบอร์ 0 2080 1700 ต่อ 48010)
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ า
รั บ การเลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมการต่ อ คณะกรรมการ ผู้ ถื อ หุ้ นรายแรกต้ องกรอกข้ อมู ล ใน
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ (แบบ ข)”ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(แบบ ข)” และหลักฐานการถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย
เป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทา “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ (แบบ ข)” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ให้ ครบถ้ วน
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(4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริ ษัท
จะแจ้ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น รายนัน้ ๆ ทราบถึง รายชื่ อ บุคคลที่ ผ่า น และไม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ เพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว
ทั ้งนี ้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อ เพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้ง
เป็ นกรรมการ จะต้ องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วย
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