
 

 

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ �ง จาํกัด (มหาชน) 
 

หลักเกณฑ์และเงื!อนไขการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชื!อบุคคลเพื!อเลอืกตั �งเป็นกรรมการ 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีของบริษัทล่วงหน้า 

 

ข้อ 6. เจตนารมณ์ 

 บริษัท พฤกษา โฮลดิ �ง จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสาํคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที*ดี (Good Corporate Governance) เพื*อดํารงไว้ซึ*งระบบการบริหารจดัการที*มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ และเพื*อเพิ*มความเชื*อมั*นให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลอื*นที*เกี*ยวข้องทกุฝ่าย 

  

 เพื*อสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที* ในการกํากบัและดแูลกิจการบริษัทผ่าน
คณะกรรมการ ที*ได้รับการเลือกตั �งให้ทําหน้าที*แทนตน และการใช้สิทธิในการเสนอเรื* องที*เกี*ยวกับการ
เปลี*ยนแปลงที*สาํคญัของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ที*จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั �งนี � ภายใต้
หลกัเกณฑ์และเงื*อนไขที*บริษัทได้กําหนดสาํหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื*อบคุคลที*จะ
เข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทไว้ อีกทั �งเพื*อให้การดําเนินการดังกล่าวมีขั �นตอน และวิธีการในการ
พิจารณาที*ชดัเจนและโปร่งใส ซึ*งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 

ข้อ 8. นิยาม 

 “บริษัท” หมายความวา่ บริษัท พฤกษา โฮลดิ �ง จํากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท 

 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการบริษัท 

 “ระเบียบวาระการประชมุ” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัท 

 

ข้อ 9. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นที*จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื*อบุคคลเพื*อการรับเลือกตั �งเป็นกรรมการ 
ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี � 
 
 
 
 



 

3.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

3.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไมน้่อยกวา่ 2,000,000 หุ้น  
3.3 ต้องถือหุ้ นไม่ตํ*ากว่าจํานวนที*ระบุในข้อ Q.R ต่อเนื*องมาไม่น้อยกว่า Sปี และต้องถือหุ้ น        

ในวนัที*เสนอระเบียบการประชมุและ/หรือเสนอชื*อบคุคลเพื*อการรับเลอืกตั �งเป็นกรรมการ 
                            (อนโุลมเฉพาะในเรื*องระยะเวลาการถือหุ้น 1 ปี เนื*องจากหุ้น PSH พึ*งจะเริ*มทําการซื �อขาย  
                             เมื*อวนัที* 1 ธนัวาคม 2559) 
 
ข้อ :. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 

4.1 เรื*องที*จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

 

(S)  เรื*องที*ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ 
ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที*ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท 

(R)  เรื* องที*เป็นไปเพื*อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งชดัแจ้ง 

(Q)  เรื*องที*อยูภ่ายในขอบอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแตเ่ป็นกรณีที*ก่อให้เกิด
ความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่บริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(^)  เรื*องที*บริษัทได้ดําเนินการหรือเริ*มที*จะดําเนินการไปแล้ว 

(_)  เรื*องที*อยูน่อกขอบวตัถปุระสงค์ของบริษัทหรืออยูน่อกเหนืออํานาจที*บริษัทจะดําเนินการได้ 

(`)  เรื*องที*ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 

(a)  เรื*องที*เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที*มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ Q 

 

^.R ขั �นตอนในการพิจารณา 

 

(S)   ผู้ ถือหุ้นที*มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ Q ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น (แบบ ก)”             
ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี � 

                 โดยผู้ ถือหุ้ นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้ น (แบบ ก)” พร้อมลงชื*อไว้เป็นหลักฐาน   หลักฐานการถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์           
ในข้อ Q.R และ Q.Q ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื*นจากบริษัท
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เอกสารเพิ*มเติมที*จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท
โดยเร็ว  เพื*อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้  
ทั �งนี �บริษัทจะประกาศกําหนดเวลาที*แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบ
ลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามที*อยูด่งันี � 



 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ �ง จํากดั (มหาชน) 

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั �น24 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

( E- mail Address : pscompanysecretary@pruksa.com หรือทางโทรสารที*เบอร์ p-2080-1700) 
 

 

(R)  ในกรณีที*ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ Q เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื*อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นราย     
ที* R เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในสว่นที* (S) และ (R) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงชื*อไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม   
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อม
เอกสารประกอบเพิ*มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

(Q)   ในกรณีที*ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ Q เสนอระเบียบ
วาระการประชุมมากกว่า S ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก) ” S แบบ ต่อ S ระเบียบวาระพร้อมลงชื*อไว้เป็นหลกัฐานให้
ครบถ้วน 

(^) เรื*องที*ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้ นรายนั �น ๆ ทราบถึงเรื*องที*ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

  ทั �งนี �ผู้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือหุ้น ที*รวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และได้รับการบรรจ ุควรมาร่วมประชมุในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีด้วย 

 
ข้อ ;.  การเสนอชื!อบุคคลเพื!อการรับเลือกตั �งเป็นกรรมการ 
 

5.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 
บคุคลที*ได้รับเสนอชื*อเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี � 
(S)  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จํากัด และ

กฎหมายอื*นที*เกี*ยวข้อง  ตลอดจนประกาศของของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

(R)  กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที*มีความรู้ ความสามารถ ซื*อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที*ให้บริษัทได้ 



 

(Q)  กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเกี*ยวกบัความเป็นอิสระตามที*บริษัทกําหนดและเป็นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื*องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
กรรมการตรวจสอบ 

 
5.2   ขั �นตอนในการพิจารณา 
 

. (S)   ผู้ ถือหุ้นที*มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ Q ต้องจดัทําหนงัสอืเสนอชื*อบคุคลตอ่คณะกรรมการ
โดยใช้ “แบบเสนอชื*อบคุคลเพื*อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ในสว่นท้ายของ
หลกัเกณฑ์นี � 

                 โดยผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของ “แบบเสนอชื*อบุคคลเพื*อเข้ารับการเลือกตั �งเป็น
กรรมการ (แบบ ข)”พร้อมลงชื*อไว้เป็นหลกัฐาน  และสง่มาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ดงันี � 

(S.S)       หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ Q.R และ Q.Q ได้แก่ หนังสือ
รับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื*นจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(1.2) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที*ได้รับการเสนอชื*อใน แบบ ข. 
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และ

ประวตัิการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที*ได้รับการเสนอชื*อ 
(1.4) เอกสารประกอบเพิ*มเติมที*จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ (ถ้ามี)  
 โดยจดัสง่เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วให้ถึงบริษัทโดยเร็ว  เพื*อให้คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที*ได้รับการเสนอชื*อเข้ารับการ
เลอืกตั �งเป็นกรรมการ  ทั �งนี �บริษัทจะประกาศกําหนดเวลาที*แนน่อนในการเสนอชื*อบคุคลเพื*อ
เข้ารับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการให้ทราบลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามที*
อยูด่งันี � 
 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัทพฤกษา โฮลดิ �ง จํากดั (มหาชน) 
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั �น 24 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
( E- mail Address : pscompanysecretary@pruksa.com หรือทางโทรสารที*เบอร์ p-2080-1700) 

 
(R)  ในกรณีที*ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ Q เสนอชื*อบคุคลเพื*อเข้า

รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน          
“แบบเสนอชื*อบคุคลเพื*อเข้ารับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ (แบบ ข)”ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื*อไว้
เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที*  R เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในสว่นที* (S) และ (R) ของ         



 

“แบบเสนอชื*อบคุคลเพื*อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงชื*อไว้
เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื*อบคุคลเพื*อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ 
(แบบ ข) ” และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ*มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุราย
เป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(Q)   ในกรณีที*ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ Q เสนอชื*อบคุคล
เพื*อเข้ารับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการมากกว่า S คน  ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอชื*อบคุคล
เพื*อเข้ารับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” S แบบ ตอ่ S คน  พร้อมลงชื*อไว้เป็นหลกัฐาน
ให้ครบถ้วน 

(^)    บคุคลที*ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจรุายชื*อในระเบียบวาระการประชุม
ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรายนั �นๆ ทราบถึงรายชื*อบุคคลที*ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  เพื*อเข้ารับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

 
 ทั �งนี �บคุคลที*ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื*อ  เพื*อเข้ารับการเลือกตั �ง
เป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 


