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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด(มหาชน) 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด(มหาชน)  (“บริษัท”)  ตระหนักถึงสิทธิและความ        
เท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นรวมตลอดถึงการด ารงไว้ซึ่งการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม   มีประสิทธิภาพและ       
มีประสิทธิผลท่ีดี  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good  Corporate Governance) 
 ดงันัน้  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฎิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  บริษัทจึงขอเชิญ
ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เพ่ือ
บรรจเุป็นระเบียบวาระในการประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด  
 อนึ่ง เพ่ือให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชัดเจนและโปร่งใส  บริษัทจึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ซึ่งจะเป็นการกลัน่กรองระเบียบ
วาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งแท้จริง 
 

2. นิยาม 
 “บริษัท”               หมายถึง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
 “ระเบียบวาระ”    หมายถึง   ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีของบริษัท           
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุ  ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 3.1 เป็นผู้ ถือหุ้ นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งถือหุ้ นและสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ  0.1 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ( 1,475,698,768  หุ้น)   
 3.2 ต้องถือหุ้นของบริษัทอย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  12  เดือน และต้อง ถือหุ้นใน
วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
 

4. เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ  บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นระบุรายละเอียดต่าง  ๆ      
ท่ีจ าเป็นในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้
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 4.1 ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอเร่ือง ( โดยในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมากกว่า    
1 คน รวมกนั ให้ระบทุกุคน)  เพ่ือประโยชน์ในการตดิตอ่สอบถามเพิ่มเตมิ 
 4.2 หลักฐานการถือหุ้น  ได้แก่  ส าเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือ
รับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker)  หรือจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 4.3 หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
  1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุของ       
ผู้ ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
  2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1(หนึ่ง) เดือน  และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง     
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์มแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
 

5. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 5.1 ขัน้ตอนการเสนอ 
  1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีบริษัทก าหนดต้องจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบ
วาระการประชุมต่อคณะกรรมการ  โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นใน
สว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ให้ครบถ้วน  และลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตามท่ีระบไุว้ในหลกัเกณฑ์ฉบบันี ้
  2) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายคนรวมกันและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3  ต้องการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม   ผู้ ถือหุ้นทกุคนต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้ น  คนละ  1  ชุด  และลงนามไว้เป็นหลักฐานพร้อมทัง้แสดงหลักฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ       
ในแบบดงักล่าว  โดยต้องรับรองส าเนาถกูต้องและรวบรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนัพร้อมทัง้ระบุ
บคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานตดิตอ่กบับริษัทจ านวน 1  คน 
  3) กรณีผู้ ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3  ต้องการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ  ให้จัดท าแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  
ตอ่  1  วาระ  และลงนามไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 
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  4) ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกข้อมลูให้ถกูต้องและครบถ้วนพร้อมทัง้ลงนามในแบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีบ้ริษัทขอให้ระบุเร่ืองท่ีเสนอ  วตัถุประสงค์ รายละเอียดพร้อม
เหตผุลประกอบ  เอกสารประกอบ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและ เพ่ือให้   
การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 5.2 เร่ืองท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 
  1) เร่ืองขดัตอ่กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎ และระเบียบตา่งๆของหน่วยงานราชการ  
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษัท  หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์   ข้อบงัคับ  มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น    
และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
  2) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วนหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน 
  3) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ หรือเสนอไม่ทนั
ภายในเวลาก าหนด หรือไมส่ามารถตดิตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ 
  4) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
  5) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ  ยกเว้นในกรณีท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
  6) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อมูลท่ีผู้ ถือหุ้นกล่าวอ้าง
ไมไ่ด้แสดงให้เห็นถึงความไมป่กตขิองเร่ืองดงักลา่ว 
  7) เร่ืองท่ีบริษัทด าเนินการไปแล้ว 
  8) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการได้ 
  9) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12  เดือน    
ท่ีผ่านมา  และเร่ืองดงักล่าวได้รับมติสนบัสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10  ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
  10) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัดแูลตลาดทนุประกาศ 
 

 5.3 การพิจารณา 
  1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบือ้งต้น  หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน     
จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  ทัง้นีค้ าวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ 
  2) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุในวาระการประชุมสามัญ   
ผู้ ถือหุ้น ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
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  3) เ ร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษัทจะแจ้งเพ่ือทราบใน          
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมระบเุหตผุล 
 

 6. ช่องทางการรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 
 ผู้ ถือหุ้นสามารถแจ้งเร่ืองผา่นชอ่งทาง ดงันี ้
  1) จัดส่ง เอกสารและหลักฐานต่าง  ๆ  ท่ีลงลายมือ ช่ือเ ป็นลายลักษณ์อักษร               
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยสง่ไปรษณีย์มาท่ี 
 

 คณุสมศรี   เตชะไกรศรี  
 เลขานกุารบริษัท 
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 1168/109  อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 36 
 ถนนพระราม 4  แขวงทุง่มหาเมฆ 
 เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 
 

 2) หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัประการใด  สามารถตดิตอ่สอบถามได้ท่ี คณุยพุาพร       
จนัทร์แชม่ช้อย   ผู้จดัการส านกักรรมการ  โทรศพัท์ (02) 285-5011 
 
 7. ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 
 ตัง้แตว่นัท่ี   1  กนัยายน  ถึง วนัท่ี   30  พฤศจิกายนของทกุๆปี   โดยบริษัทจะถือวนัท่ีตราประทบั
ไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นส าคญั 
 
 ทัง้นี ้ หลกัเกณฑ์นีไ้ด้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์  
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี  4/2556  เม่ือวนัท่ี  8  สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 

*********************************** 


