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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทล่วงหน้า 

 

ข้อ 1. เจตนารมณ์ 

 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อด ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลอื่นที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

  

 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการก ากับและดูแลกิจการบริษัทผ่าน
คณะกรรมการ ที่ ได้รับการเลือกตัง้ให้ท าหน้าที่แทนตน และการใช้สิทธิในการเสนอเร่ืองที่ เ ก่ียวกับการ
เปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัท บริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ าปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี  ้ภายใต้
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้ก าหนดส าหรับการเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่จะ
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทไว้ อีกทัง้  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวมีขัน้ตอน และวิธีการในการ
พิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 

ข้อ 2. นิยาม 

 “บริษัท” หมายความว่า บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท 

 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท 

 “ระเบียบวาระการประชมุ” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท 

 

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

3.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัได้ 

3.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น  
3.3 ต้องถือหุ้ นไม่ต ่ากว่าจ านวนที่ระบุในข้อ 3.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้ น        

ในวนัที่เสนอระเบียบการประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อการรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 

4.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม 

 

(1)  เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ 
ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัท 

(2)  เร่ืองที่ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชดัแจ้ง 

(3)  เร่ืองที่อยู่ภายในขอบอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิด
ความเสยีหายอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(4)  เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการ หรือเร่ิมที่จะด าเนินการไปแล้ว 

(5)  เร่ืองที่อยู่นอกขอบวตัถปุระสงค์ของบริษัท หรืออยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

(6)  เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 

(7)  เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 

 

4.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

 

(1)   ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น (แบบ ก) ”             
ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้

                 โดยผู้ ถือหุ้ นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 
และ 3.3 ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้
คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ทัง้นี  ้บริษัทจะ
ประกาศก าหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชมุให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละ
ปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามที่อยู่ดงันี ้

 
เลขานกุารบริษัท 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
( E- mail Address : pscompanysecretary@pruksa.com หรือทางโทรสารที่เบอร์ 0 2080 1700 ต่อ 48010) 
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(2)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้ นราย     
ที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานทุกราย แล้วรวบรวม   
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อม
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

(3)   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดท า “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก) ” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานให้
ครบถ้วน 

(4) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้ นรายนัน้ ๆ ทราบถึงเร่ืองที่ผ่าน และไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

  ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น หรือตัวแทนของกลุ่มผู้ ถือหุ้น ที่รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และได้รับการบรรจ ุควรมาร่วมประชมุในวนัประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีด้วย 

 
ข้อ 5.  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบติัของกรรมการ 
บคุคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบัติ ดงันี ้
(1)  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จ ากัด และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(2)  กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์สุจริต มีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าที่ให้บริษัทได้ 

(3)  กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนดและเป็นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของกรรมการตรวจสอบ 

5.2   ขัน้ตอนในการพิจารณา 
 (1)   ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดท าหนังสือเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ

โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” ในส่วนท้ายของ
หลกัเกณฑ์นี ้
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                 โดยผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการ (แบบ ข)”พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน  และส่งมาพร้อมกับเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ดงันี ้

(1.1)       หลกัฐานการถือหุ้ นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือ
รับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

ประวติัการท างาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเ ติมที่จะเ ป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ (ถ้ามี)  
 โดยจดัสง่เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วให้ถงึบริษัทโดยเร็ว  เพื่อให้คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ  ทัง้นี ้บริษัทจะประกาศก าหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว 
ตามที่อยู่ดงันี ้
 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
( E- mail Address : pscompanysecretary@pruksa.com หรือทางโทรสารที่เบอร์ 0 2080 1700 ต่อ 48010) 

 
(2)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า

รับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน          
“แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)”ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้
เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ         
“แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้
เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
(แบบ ข)” และหลกัฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกราย
เป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

(3)   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน  ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” 1 แบบ ต่อ 1 คน  พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน
ให้ครบถ้วน 
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(4)    บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจรุายชื่อในระเบียบวาระการประชุม
ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรายนัน้ๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่าน  และไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  เพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการหลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

 
 ทัง้นี ้บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 


