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บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณา 

เขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2566 

วัตถุประสงค 

ดวยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ จึงเปด

โอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เปนการ

ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566 เพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ 

กําหนดตอไป 

คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และ/หรือ เสนอชื่อ

บุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. เปนผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีจํานวน 4,684,181,361 หุน (ทุนชําระแลว 93,683,627,228 หุน) 

2. ตองถือหุนอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

3. ตองมีหลักฐานแสดงการถือหุนอยางตอเน่ืองของตน เชน ใบหุน หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัท

หลักทรัพย (Broker) หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด รวมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอม

ระบุที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวกเพื่อประโยชนในการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 

1. ข้ันตอนในการพิจารณา 

ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดของหลักเกณฑน้ี สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน  

โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2566 (แบบ ก.) ใหครบถวน  พรอมทั้งลง

ลายมือชื่อ และหากเปนการเสนอวาระโดยผูถือหุนมากกวาหน่ึงราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียด

ของตนลงใน แบบ ก. คนละ 1 ใบ ตอ 1 วาระ พรอมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเปนชุดเดียวกัน และใหระบุ

ชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานติดตอกับบรษัิทฯ จํานวน 1 คน 

1.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะตองจัดสงใหบริษัทฯ พรอมกับแบบฟอรมเสนอวาระ ดังน้ีหลักฐานการถือ

หุน ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย (Broker)  หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ สําเนาใบหุนที่ลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

(ก) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมี

อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
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- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามลงลายมือชื่อดังกลาวพรอมทั้งลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง 

2. เร่ืองที่จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 

2.1 เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน หรือใหขอมูลเอกสารหลักฐานไมครบถวน ไมเพียงพอ 

หรือเสนอมาไมทันภายในเวลาที่กําหนด 

2.2 เรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอัน

ควรสงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

2.3 เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค 

2.4 เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และเรื่อง

ดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงใน

ขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน 

2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรือหนวยงาน

กํากับดูแลบริษัทฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค  ขอบังคับของบริษัทฯ  มติที่ประชุมผูถือหุน และ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

2.6 เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 

2.7 กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

3. การพิจารณา 

3.1 เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากล่ันกรองในเบื้องตน ถาขอมูลไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะ

ดําเนินการแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข  หากขอมูลครบถวนจะรวบรวมนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ  

ทั้งน้ี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเปนที่สุด 

3.2 เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2566 โดยจะแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.3 เรื่องที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจงเปนระเบียบวาระเพื่อทราบ

ในการประชุมสามัญผูถือหุน พรอมระบุเหตุผลในการปฏิเสธดวย  

การเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

1. ข้ันตอนการพิจารณา 

ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดของหลักเกณฑน้ี สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการ

เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทใหครบถวน  พรอมทั้งลง

ลายมือชื่อ และหากเปนการเสนอวาระโดยผูถือหุนมากกวาหน่ึงราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียด

ของตนลงในแบบฟอรมคนละ 1 ใบ ตอ 1 รายชื่อ พรอมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเปนชุดเดียวกัน และให

ระบุชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานติดตอกับบริษัทฯ จํานวน 1 คน 

1.2 กรอกแบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท (แบบ ค.) 

ใหครบถวน พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา  ประวัติการทํางาน 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  

พรอมลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใน แบบ ค.  
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1.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะตองจัดสงใหบริษัทฯ พรอมกับ แบบ ข. 1 ชุดตอ 1 รายชื่อ และ แบบ ค. 

ดังน้ี 

(ก) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือหลักฐาน

อ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

หรือ สําเนาใบหุนที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมี

อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามลงลาย มือชื่อดังกลาวพรอมทั้ง

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 

2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 

(ก) มีคุณสมบัต ิและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวของ 

(ข) มีความรู ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณในการทํางานที่เปนประโยชนตอ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

(ค) มีภาวะผูนํา  วิสัยทัศน  จริยธรรม  และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ   เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

และผูถือหุนโดยรวม ใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจและมี

ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อยางแทจริง 

3. การพิจารณา 

3.1. เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากล่ันกรองในเบื้องตน ถาขอมูลไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะ

ดําเนินการแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข  หากขอมูลครบถวนจะรวบรวมนําเสนอตอ

คณะกรรมการสรรหา  เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว และใหความเห็นตอคณะกรรมการ

บริษัท  เพื่อพิจารณาวาควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกลาวเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญ

ผูถือหุนหรือไม  ทั้งน้ี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 

3.2. บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท จะไดรับการบรรจุชื่อใน

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566  

3.3. บุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจงใหทราบในการประชุมสามัญผูถือ

หุน  

 

ชองทางการรับเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอ 

ผูถือหุนสามารถแจงเรื่องผานชองทาง ดังน้ี 

1. จัดสงเอกสารและหลักฐานตางๆที่ลงนามเปนลายลักษณอักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัท    โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ :- 

นายอภิรัฐ อินทรชู 

เลขานุการบริษัท   



 

หนา้ที 4 จาก 9 หนา้ 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะป (จตุรทิศ) หวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 

2. หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่เลขานุการบริษัทโทร. 02-033-5555 ตอ 5530 

ระยะเวลาในการย่ืนเร่ืองตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ทั้งน้ี บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับ

ไปรษณียบนหนาซองเปนสําคัญ 
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