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หลกัเกณฑ์การเสนอเพิม่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 
วัตถุประสงค์ 
 บริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีนโยบายท่ีจะด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
แนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัการประชุมผูถื้อหุ้นในลกัษณะท่ีมีการปฎิบติัต่อ        
ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั มีขั้นตอนท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารโดยทัว่ถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม 
 
 ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดก่อนการประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้น 2565 อันเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) ในเร่ืองการให้สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น 
 
คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการเสนอวาระการประชุมตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัในวนัท่ีเสนอเพ่ิมวาระการประชุม 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัคนหน่ึง หรือหลายคนรวมกนั ซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50,000 หุ้น 

 
หลักเกณฑ์การเสนอเพิม่วาระการประชุม 
❖ เร่ืองท่ีสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม 

1) เร่ืองท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั 
2) เร่ืองท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นโดยรวม 
3) เร่ืองท่ีเสนอเพื่อพฒันาการบริหารจดัการภายในองคก์ร 

❖ เร่ืองท่ีไม่สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม 
1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีบริษทัก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ 
2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบั

ความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และไดรั้บมติสนับสนุนด้วย

คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังก่อน 

5) เร่ืองท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 
6) เร่ืองท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้นโดยส่วนใหญ่ 
7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้นและไม่สมบูรณ์พอในการพิจารณา 
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ขั้นตอนในการพจิารณาของบริษัท 
❖ ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีบริษทัก าหนดขา้งตน้สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษทั โดยใชแ้บบเสนอ

เพ่ิมวาระการประชุม (แบบ ก.) ตามเอกสารแนบทา้ยน้ี หรืออาจแจง้ขอ้มูลเบ้ืองตน้อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-035-0998 
หรือโดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail มาท่ีเลขานุการบริษทั ท่ี E-mail : Nittaya.m@proudrealestate.co.th หรือ เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี E-mail : benrisa.s@proudrealestate.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัแบบ ก. ต่อคณะกรรมการบริษทัภายหลงั 

❖ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัส่งเอกสารดงักล่าวมายงับริษทัภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดในแนบ
ทา้ยแบบ ก. 

❖ ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณาแบบ ก. ในเบ้ืองตน้เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 
❖ การเพ่ิมวาระการประชุมท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุม                

เพื่อพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีต่อไป 
❖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังใด บริษทัจะช้ีแจงเป็นเร่ือง

เพ่ือทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงักล่าวไวด้ว้ย รวมทั้ง
บริษัทจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  ท่ี www.proudrealestate.co.th และผ่านตลาดหลักทรัพย์            
แห่งประเทศไทยอีกทางหน่ึง 
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( แบบ ก.) 
แบบเสนอเพิม่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ของ 
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 
  วนัท่ี.............................................................................. 
 
ข้าพเจ้า 1. นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................อาย.ุ............................ปี 
สัญชาติ...............................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นทั้งส้ินจ านวน.......................................................หุ้น 
 2. นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................อาย.ุ............................ปี 
สัญชาติ...............................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นทั้งส้ินจ านวน.......................................................หุ้น 
 3. นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................อาย.ุ............................ปี 
สัญชาติ...............................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นทั้งส้ินจ านวน.......................................................หุ้น 
 4. นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................อาย.ุ............................ปี 
สัญชาติ...............................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นทั้งส้ินจ านวน.......................................................หุ้น 
 
 ซ่ึงถือหุ้นเป็นจ านวนหุ้นรวม.....................................หุ้น คิดเป็นร้อยละ ................................ ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทั 
 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอเพ่ิมวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
วาระท่ีจะเสนอเร่ือง ...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมติั 
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เหตุผลท่ีควรเพิม่วาระดังกล่าว : .................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. และเอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอเพ่ิมวาระดงักล่าว ถูกต้องเป็นความจริง        
ทุกประการ และยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
  ลงช่ือ .................................................................... ผูถื้อหุ้น 
 (                                                                   ) 
 
 
  ลงช่ือ .................................................................... ผูถื้อหุ้น 
 (                                                                   ) 
 
 
  ลงช่ือ .................................................................... ผูถื้อหุ้น 
 (                                                                   ) 
 
 
  ลงช่ือ .................................................................... ผูถื้อหุ้น 
 (                                                                   ) 
 
 
หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย ์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์             
แห่งประเทศไทย 

2. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานแสดงตน เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลขอให้แนบส าเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจซ่ึงไดล้งลายมือช่ือไวใ้นแบบ ก. 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. จดัส่งแบบ ก. มายงับริษทัภายในวนั เวลาท่ีบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
4. กรณีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมวาระมากกว่า 1 วาระ ขอให้จดัท าแบบ ก. 1 ใบ ต่อ 1 วาระ 
5. บริษทัจะไม่พิจารณาแบบ ก. ท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่สมบูรณ์พอ 
6. กรณีผูถื้อหุ้นมากกว่า 4 คน ประสงคจ์ะเสนอเพ่ิมวาระการประชุมให้ระบุช่ือและรายละเอียดในแบบ ก. เพ่ิมเติม 


