การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ และขั้นตอน
การพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
หรือ
1.2 ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษั ทฯ โดยต้องถือหุ้นใน
บริษัทฯ ตามสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และถือหุ้นต่อเนื่องจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ” (แล้วแต่กรณี) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติ
สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริง
ในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
บริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด
1

- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ
2.2 ขั้นตอนการพิจารณา
2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้อ งจัด ทำและนำส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ”
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ฯ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่
ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี และต้องระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ชั้น 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่
E-mail: co.secretary@centralpattana.co.th
2.2.2 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มี
ลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่ง
เอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัท ฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควร
บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะแจ้งว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท
สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้ง เป็นเรื่องเพื่อทราบและ
ชี้แจงเหตุผลในการประชุม ผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- เป็นบุคคลธรรมดา
- ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- บรรลุนิติภาวะแล้ว
- ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่มี ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริษั ท มหาชนจำกั ด กฎหมายหลัก ทรัพย์ และตลาดหลั กทรัพ ย์ หรือ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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- มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้
อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษัท
3.2 ขั้นตอนการพิจารณา
3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้ งเป็นกรรมการ” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บ ไซต์ข องบริษ ัท ฯ ) พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคมของ
ทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ชั้น 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่
E-mail: co.secretary@centralpattana.co.th
3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ
จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
3.2.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษั ท สำหรับ บุ ค คลที่ ไม่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุม
ผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
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