หลักเกณฑ์
การให้ สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยในการเสนอวาระการประชุ ม
และการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ฯเป็ นการล่วงหน้ า
เจตนารมณ์
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น
บริ ษทั ฯจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เสนอเรื่ องที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้า
เป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้จดั ให้มีข้ ึนเป็ นประจําในแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯกําหนด ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ โดยส่ วนรวม
คํานิยาม
“บริ ษทั ”
หมายถึง บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ (ประจําปี )
คุณสมบัติผ้ถู ือหุ้นทีจ่ ะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯรายเดียวหรื อหลายรายก็ได้
2. ต้องถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 0.1% ของหุน้ บริ ษทั ฯทั้งหมด (รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน)
3. ถือหุน้ จํานวนดังกล่าวต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน จนถึงวันที่ใช้สิทธิ น้ ี

1. การเสนอวาระการประชุม
ขั้นตอนและวิธีการ
1.1 เรื่ องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม
- เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆของราชการ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ,
ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
- เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษทั ฯจะดําเนินการได้
- เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- เรื่ องที่ให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรื อมีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความ
เป็ นจริ ง หรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
- เรื่ องที่อยูใ่ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
- เรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการแล้ว
- เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์น้ ี ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุน้
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้
- หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจาก
บริ ษทั ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณี
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
หนังสื อเดินทาง ( กรณี เป็ นชาว ต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
ส่ งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี ชั้น 38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

1.3 กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอเรื่ อง
เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ” และลงชื่อร่ วมกันไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่ งเป็ น
ชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบขอ
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ
1.4 กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอก่อน
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ สําหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของบริ ษทั หรื อช่องทางการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที.่ .........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ทะเบียนหุน้ เลขที่........................................ รวม
จํานวน ......................................... หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที่ .................... ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ..........................................
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................. หมายเลขโทรศัพท์ ...........................
E-mail (ถ้ามี)..................................
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่........... ดังนี้
วาระทีน่ ําเสนอ
1 เรื่ อง ............................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2 เรื่ อง ............................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ซึ่ งมีเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) จํานวน..............หน้า ที่แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี้แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิม่ เติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ...........................................................
(..........................................................)
วันที่..............................................................

