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บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑ์การให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพือ่พิจารณา 

เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
วัตถุประสงค์ 

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จึงเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกต้ังกรรมการบริษัท เป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ 
กําหนดต่อไป 
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ มีจํานวน 4,266,240,572 หุ้น (ทุนชําระแล้ว 85,324,811,444 หุ้น)

2. ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท

3. ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท
หลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด รวมท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ระบุท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวกเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1. ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน  พร้อมท้ังลง
ลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียด
ของตนลงใน แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมท้ังลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุ
ชื่อบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จํานวน 1 คน 

1.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีจะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบฟอร์มเสนอวาระ ดังนี้หลักฐานการถือ
หุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)  หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ สําเนาใบหุ้นท่ีลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
(ก) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี

อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี)
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- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง หรือใบต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมท้ังลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
2.1 เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 

หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาท่ีกําหนด 
2.2 เรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงท่ีกล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอัน

ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเร่ืองดังกล่าว 
2.3 เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
2.4 เร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเรื่อง

ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอคร้ังใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากข้อเท็จจริงใน
ขณะที่นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังก่อน 

2.5 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
กํากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัทฯ  มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

2.6 เรื่องท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 
2.7 กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

3. การพิจารณา
3.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะ

ดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไข  หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ  
ท้ังนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นท่ีสุด 

3.2 เรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2564 โดยจะแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.3 เรื่องท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย 

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
1. ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการ
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท  โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน  พร้อมท้ังลง
ลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียด
ของตนลงในแบบฟอร์มคนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมท้ังลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้
ระบุชื่อบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จํานวน 1 คน 

1.2 กรอกแบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค.) 
ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา  ประวัติการทํางาน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ค.  



หนา้ท่ี 3 จาก 9 หนา้ 

1.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีจะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ แบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และ แบบ ค. 
ดังน้ี 
(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐาน

อ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
หรือ สําเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี

อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามลงลาย มือชื่อดังกล่าวพร้อมท้ัง
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ
(ก) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง
(ข) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ 
(ค) มีภาวะผู้นํา  วิสัยทัศน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ   เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจและมี
ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 

3. การพิจารณา
3.1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะ

ดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไข  หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนําเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา  เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท  เพ่ือพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นหรือไม่  ท้ังนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสุด 

3.2. บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อใน
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  

3.3. บุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น  

ช่องทางการรับเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 
ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังน้ี 
1. จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัท    โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี :-
นายอภิรัฐ อินทรชู 
เลขานุการบริษัท   
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บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ (จตุรทิศ) ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 

2. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีเลขานุการบริษัทโทร. 02-033-5555 ต่อ 5530
ระยะเวลาในการย่ืนเรื่องต้ังแต่วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ท้ังนี้ บริษัทฯ จะถือวันท่ีตามตรา
ประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสําคัญ 
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