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หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถอืหุ้น ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น, เสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2562 

 

           เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิ สง่ค าถาม

ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น, เสนอเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการลว่งหน้า ซึ่งเป็นการสง่เสริมการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยมีหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ดงันี ้

                        1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น  
                            ผู้ ถือหุ้นสามญัท่ีจะมีสทิธ์ิในการสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้น, เสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 
                            1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฯ ท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่องนบั
จากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และ  

              1.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น 

                        2. หลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

                            2.1 ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถ ามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่ริษัทฯ ก าหนด โดยแจ้ง
เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการทาง E-mail address “charoen.b@rhombho.co.th” ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบขอส่งค ำถำมล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี ” รวมทัง้เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้าม)ี  
                      2.2 เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมค าถามลว่งหน้าของผู้ ถือหุ้น น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณา และบริษัทฯ จะตอบค าถามให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น หรือในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยทาง E-
mail address หรือจดหมาย (แล้วแตก่รณี) หากค าถามลว่งหน้าเป็นเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่
มีประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นเร่ืองที่มีผลตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีโดยรวม หรือมผีลตอ่การประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ จะตอบค าถามลว่งหน้าของผู้ ถือ
หุ้นท่ีสง่ค าถามมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  
               2.3. บริษัทขออนญุาตสงวนสทิธ์ิในการไมต่อบค าถามลว่งหน้าของผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้ 
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                      2.3.1 กรณีค าถามลว่งหน้าที่ไมเ่ก่ียวกบัประเด็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

                      2.3.2 กรณีค าถามลว่งหน้าเป็นการกลา่วหาพาดพิง บคุคลหนึง่บคุคลใด หรือบริษัทฯ ท าให้เสยีช่ือเสยีง  
        2.3.3 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นมา

ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้  

          3. หลักเกณฑ์กำรเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม  
                 เร่ืองที่บริษัทฯ จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  
                 3.1 เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ  
                 3.2 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้  
                 3.3 เร่ืองที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนน
เสยีงน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยทีข้่อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาคญั  
                 3.4 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน ไมเ่พียงพอ หรือ 
เสนอมาไมท่นัภายในเวลาทีก่ าหนด  
                 3.5 เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ  
                 3.6 เร่ืองที่เสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อความที่ไมต่รงตามความจริงหรือมีข้อความ
คลมุเครือ  
                 3.7 เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสยีหายอยา่งมี
นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
                 3.8 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบั
ดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
                3.9 เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว   
 

ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถกูต้องและครบถ้วนของแบบการเสนอวาระการประชุมและหลกัฐาน

ประกอบดงักล่าวข้างต้นก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม 

บริษัทฯ จะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นวาระท่ีกาหนดโดยผู้ ถือหุ้น และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ปฏิเสธการรับเร่ืองที่

เสนอโดยผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

       4. หลักเกณฑ์กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  
             4.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการจะต้องจดัเตรียมข้อมลูหรือเอกสารที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้ 
                  4.1.1 รายละเอยีดเก่ียวกบับคุคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประกอบด้วย  
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                           - ช่ือ-นามสกลุ อาย ุสญัชาติ  

                           - วฒุิการศกึษา ประวตัิการศกึษา  

                           - ประสบการณ์ท างาน  

                           - ต าแหนง่ปัจจบุนั  

                           - รายละเอียดการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่น  
                   4.1.2 ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ เป็นกรรมการอิสระหรือไมเ่ป็นกรรมการอิสระ  

                   4.1.3 หลกัฐานแสดงคณุสมบตักิรรมการ  

                  4.1.4 ข้อมลูอื่นๆ ที่ผู้ ถือหุ้นเห็นวา่จ าเป็น หรือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา  
            4.2 บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้ 
                  4.2.1 มีคณุสมบตัถิกูต้องและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั และ กฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลทีเ่ก่ียวข้อง  

                  4.2.2 มีความรู้ ความสามารถที่ส าคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเตม็ที่
และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการได้อยา่งสม า่เสมอ  
           4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาเฉพาะบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามเกณฑ์ข้อ 4.2 และมีเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวข้องถกูต้องครบถ้วนตามที่กาหนดเทา่นัน้  
          ทัง้นี ้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอช่ือบคุคลดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท จะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น 
 
       5. ขัน้ตอนกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น, เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเพื่อ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  
           ผู้ ถือหุ้นใช้แบบขอสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น, แบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น หรือ 
แบบเสนอช่ือบคุคลเพือ่รับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น
สามารถสง่แบบด้วยวิธีการ ดงันี ้ 
           สง่แบบฯพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) 
ที่ charoen.b@rhombho.co.th และจดัสง่ต้นฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยงั  
                        เลขานกุารบริษัทฯ  
                        บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  
                         เลขที่ 53 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
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4 
 

             บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะน าเสนอเฉพาะเร่ืองที่บริษัทฯ เห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมและ
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
หมายเหต ุ: แบบฯพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนด  ตามเอกสารแนบ 
 
 

               

 


