
หนา้ที� 1 จาก 4 หนา้ 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื%องเพื%อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือเสนอชื%อบุคคลเพื%อรับการ

พจิารณาเลอืกตั.งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

 
1. วตัถุประสงค์ 

ด้วยบริษทัฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  
บริษทั จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการ
พิจารณาเลือกตั2งเป็นกรรมการบริษทั  ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เพื�อบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมตามหลกัเกณฑที์�บริษทัฯ กาํหนด 

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นที�จะมีสิทธิในการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ / หรือ เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับ

การพิจารณาเลือกตั2งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ตอ้งมีคุณสมบติัตามที�
กฎหมายกาํหนด คือ เป็นผูถื้อหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ� งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั2งหมดของบริษทั  (ไม่นอ้ยกวา่ 4,800,000 หุน้) 
 

3. เอกสารหลกัฐานที%เกี%ยวข้อง 

3.1 หลักฐานการถือหุ้น  ไดแ้ก่  ใบหุ้น หรือหนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 
หรือ จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หากเป็นสําเนาตอ้งรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  

3.2  หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณผู้ีถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ ใบต่างดา้ว             
ที�ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั2งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
กรณผู้ีถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน J เดือน และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ
สําเนาใบสําคญัประจาํตวัต่างดา้ว   หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้
อาํนาจลงลายมือชื�อที�ไดล้งนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั2งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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4. การเสนอเรื%องเพื%อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

4.1 ขั.นตอนการเสนอ 
1. กรอกแบบเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  25LM  (แบบ ก.) ให้

ครบถว้นและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที�ระบุ 
2. กรณีที�ผูถื้อหุ้นมากกว่า 1 ราย ตอ้งการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผูถื้อหุ้นทุกราย

กรอกขอ้มูลใน แบบ ก.  รายละ 1 ชุด  และลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที�ระบุแลว้รวม
เอกสารทั2งหมดเป็นชุดเดียวกนั  และให้ระบุชื�อบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายให้เป็น ผูป้ระสานงานติดต่อ
กบับริษทั จาํนวน 1 คน  

3. กรณีที�ผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า  1 วาระ ให้จดัทาํแบบ  ก. 1 
ชุด ต่อ 1 วาระ  และลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที�ระบุแลว้รวมเอกสารทั2งหมดเป็นชุด
เดียวกนั 

4.2 เรื%องที%จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
1. เรื� องที� เสนอโดยผูถื้อหุ้นที�มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน               

ไม่เพียงพอ หรือเสนอไม่ทนัภายในเวลาที�กาํหนด 
2. เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงที�กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุ

อนัควรสงสัยเกี�ยวกบัความไม่ปกติของเรื�องดงักล่าว 
3. เรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษทั  จะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามที�ประสงค ์
4. เรื�องที�ผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที�ผ่านมา และเรื�อง

ดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั2งหมดของ
บริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการนาํเสนอครั2 งใหม่จะไดเ้ปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เท็จจริง
ในขณะที�นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในครั2 งก่อน 

5. เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
กาํกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น และ
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั 

6. เรื�องที�บริษทั ไดด้าํเนินการแลว้ 
7. กรณีอื�นใดตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4.3.  การพจิารณา 
1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลั�นกรองในเบื2องตน้ หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้นจะนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณา  ทั2งนี2คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นที�สิ2นสุด 
2. เรื�องที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

25LM ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
3. เรื�องที�ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัจะแจง้เพื�อทราบในการประชุมสามญั          

ผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผล  
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5. การเสนอชื%อบุคคลเพื%อรับการพจิารณาเลอืกตั.งเป็นกรรมการบริษัท 

5.1. ขั.นตอนในการเสนอ  
ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเขา้รับการ

เลือกตั2งเป็นกรรมการบริษทั ดงันี2  
1. กรอกแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั2งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 25L2  (แบบ ข.) ให้ครบถว้นและลงลายมือชื�อ  พร้อมแนบหลกัฐาน
ตามรายละเอียดที�ระบุ 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมากกวา่ 1 ราย  ตอ้งการเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั2งเป็นกรรมการ
บริษทั  ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายกรอกขอ้มูลในแบบ ข. คนละ 1 ชุด และลงลายมือชื�อ  พร้อมแนบ
หลกัฐานตามรายละเอียดที�ระบุ  แลว้รวมเอกสารทั2งหมดเป็นชุดเดียวกนั และให้ระบุชื�อบุคคล
ที�ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับริษทั จาํนวน 1 คน 

3. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั2งเป็นกรรมการบริษทั มากกวา่ 1 
รายชื�อ ใหจ้ดัทาํแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื�อ  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที�ระบุแลว้รวม
เอกสารทั2งหมดเป็นชุดเดียวกนั 

4. กรอกแบบขอ้มูลบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั2งเป็นกรรมการบริษทั 
(แบบ ค.) ให้ครบถว้น และลงลายมือชื�อโดยบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที�รับรองโดยบุคคลที�ได้รับเสนอชื�อ ได้แก่  สําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  สําเนาทะเบียนบา้น สําเนา
หลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา  และหนังสือรับรองการทาํงานจากสถานที�ทาํงานปัจจุบนัหรือ
ล่าสุด  พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกตอ้ง  และกรณีเสนอชื�อมากกว่า 1 คน ให้กรอก 1 
ชุด  ต่อ 1 รายชื�อ 

5.2.   คุณลกัษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอสิระ 
1. มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศที�เกี�ยวขอ้ง 
2. มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงานที�เป็น 

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 
3. มีภาวะผูน้าํ  วิสัยทศัน์  จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ   เพื�อประโยชน์สูงสุด

ของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม  ใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
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5.3.  การพจิารณา 

1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลั�นกรองในเบื2องตน้ หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้นจะ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา  เพื�อพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณา  ทั2งนี2คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นที�สุด 

2. บุคคลที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุชื�อในระเบียบวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 25L2 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 

3. บุคคลที�ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัจะแจง้ให้ทราบในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผล 

 

6. ช่องทางการรับเรื%องที%ผู้ถือหุ้นเสนอ 

ผูถื้อหุน้สามารถแจง้เรื�องผา่นช่องทาง ดงันี2  
1. จดัส่งเอกสารและหลกัฐานต่างๆที�ลงลายมือชื�อเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษทั  โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที� :- 
 

คุณสุวมิล   เจริญศรีชยั 
เลขานุการบริษทั   
บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 666  ถนนพระราม 3   แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร 10120 
 

2. หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดที้�  
 คุณสุวมิล  เจริญศรีชยั    
 เลขานุการบริษทั   
 โทร. 02-685-6509   
 E-mail : suvimol@pg.co.th 

 
7. ระยะเวลาในการยื%นเรื%อง 

 ตั2งแต่วนัที�  1 - 30  ธันวาคม 2561  ทั2งนี2  บริษทัจะถือวนัที�ตามตราประทบัไปรษณียบ์นหน้าซอง            
เป็นสาํคญั  

 

 

 


