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หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุน้ ส่งค ำถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น, เสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2564 

 

           เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ ส่งค าถาม

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้, เสนอเรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหนา้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยมีหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด ดงันี ้

                        1. คุณสมบัติของผู้ถือหุน้  
                            ผูถื้อหุน้สามญัท่ีจะมีสิทธ์ิในการส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้, เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท จะตอ้งมีคณุสมบตัดิงัต่อไปนี ้ 
                            1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ฯ ท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเนื่องนบั
จากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือวนัท่ีเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ  

              1.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

                        2. หลักเกณฑก์ำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำกอ่นวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

                            2.1 ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถ ามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด โดยแจง้
เรื่องอยา่งไมเ่ป็นทางการทาง E-mail address “charoen.b@rhombho.co.th” ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบขอสง่ค ำถำมล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี ” รวมทัง้เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถา้ม)ี  
                      2.2 เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูร้วบรวมค าถามล่วงหนา้ของผูถื้อหุน้ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 
พิจารณา และบรษิัทฯ จะตอบค าถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ หรือในวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยทาง E-
mail address หรือจดหมาย (แลว้แต่กรณี) หากค าถามลว่งหนา้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้ มีความเห็นว่า
มีประโยชนต์่อการด าเนินกจิการของบรษิัทฯ หรือเป็นเรื่องที่มีผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมผีลต่อการประกอบธุรกจิของ
บรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเสนอเรื่องดงักลา่วต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะตอบค าถามล่วงหนา้ของผูถื้อ
หุน้ท่ีส่งค าถามมายงับรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
               2.3. บรษิัทขออนญุาตสงวนสิทธ์ิในการไม่ตอบค าถามล่วงหนา้ของผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้ 



 บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอรต์ี ้จ ำกัด (มหำชน)                                  
 RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMIITED  
 53 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-907-8140-2 แฟกซ ์02-907-8144 

 

2 
 

                      2.3.1 กรณีค าถามล่วงหนา้ที่ไม่เก่ียวกบัประเด็นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

                      2.3.2 กรณีค าถามล่วงหนา้เป็นการกล่าวหาพาดพิง บคุคลหน่ึงบคุคลใด หรือบรษิทัฯ ท าใหเ้สียชื่อเสียง  
        2.3.3 กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถว้น หรือไม่ไดแ้นบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุน้มา

ครบถว้นตามที่บรษิัทฯ ก าหนดไว ้ 

          3. หลักเกณฑก์ำรเสนอเร่ืองเพือ่พิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม  
                 เรื่องที่บรษิัทฯ จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  
                 3.1 เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกจิปกติของบรษิัท ฯ  
                 3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้ 
                 3.3 เรื่องที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนน
เสียงนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาคญั  
                 3.4 เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น ใหข้อ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือ 
เสนอมาไม่ทนัภายในเวลาที่ก าหนด  
                 3.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
                 3.6 เรื่องที่เสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีขอ้ความที่ไมต่รงตามความจรงิหรือมีขอ้ความ
คลมุเครือ  
                 3.7 เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กดิความเดือดรอ้นเสียหายอยา่งมี
นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  
                 3.8 เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดแูลบรษิัทฯ หรือเรื่องที่ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  
                3.9 เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้   
 

ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบการเสนอวาระการประชุมและหลกัฐาน

ประกอบดังกล่าวขา้งตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม 

บรษิัทฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุว่าเป็นวาระท่ีกาหนดโดยผูถื้อหุน้ และในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัท ปฏิเสธการรบัเรื่องที่

เสนอโดยผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษิัทจะชีแ้จงเหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

       4. หลักเกณฑก์ำรเสนอชื่อบุคคลเพือ่รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  
             4.1 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการจะตอ้งจดัเตรียมขอ้มลูหรือเอกสารที่
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 
                  4.1.1 รายละเอยีดเก่ียวกบับคุคลท่ีจะเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบดว้ย  
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                           - ชื่อ-นามสกลุ อาย ุสญัชาติ  

                           - วฒุิการศกึษา ประวตัิการศกึษา  

                           - ประสบการณท์ างาน  

                           - ต าแหน่งปัจจบุนั  

                           - รายละเอียดการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่น  
                   4.1.2 ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ เป็นกรรมการอิสระหรือไม่เป็นกรรมการอิสระ  

                   4.1.3 หลกัฐานแสดงคณุสมบตักิรรมการ  

                  4.1.4 ขอ้มลูอื่นๆ ที่ผูถื้อหุน้เห็นวา่จ าเป็น หรือเป็นประโยชนต์่อการพิจารณา  
            4.2 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้ 
                  4.2.1 มีคณุสมบตัถิกูตอ้งและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั และ กฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  

                  4.2.2 มีความรู ้ความสามารถที่ส  าคญัต่อธุรกิจของบรษิัทฯ มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเตม็ที่
และเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  
           4.3 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามเกณฑข์อ้ 4.2 และมีเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งถกูตอ้งครบถว้นตามที่กาหนดเทา่นัน้  
          ทัง้นี ้บคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรใหเ้สนอชื่อบคุคลดงักล่าวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ พิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุวา่เป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ 
 
       5. ขั้นตอนกำรส่งค ำถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ถือหุน้, เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเพื่อ
เสนอชื่อบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  
           ผูถื้อหุน้ใชแ้บบขอส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้, แบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หรือ 
แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และส่งถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นีผู้ถื้อหุน้
สามารถส่งแบบดว้ยวิธีการ ดงันี ้ 
           ส่งแบบฯพรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีบรษิัทฯ ก าหนดอย่างไมเ่ป็นทางการก่อนได ้โดยทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(e-mail) 
ที่ charoen.b@rhombho.co.th และจดัส่งตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยงั  
                        เลขานกุารบรษิทัฯ  
                        บรษิัท รม่โพธ์ิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน)  
                         เลขที่ 53 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 
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             บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะน าเสนอเฉพาะเรื่องที่บรษิัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมและ
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
หมายเหต ุ: แบบฯพรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีบรษิัทฯ ก าหนด  ตามเอกสารแนบ 
 
 

               

 


