หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อเสนอชื อบุคคลเพือรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
1. วัตถุประสงค์
ด้วยบริ ษทั ฯ ตระหนัก ถึ งสิ ทธิ และความเท่า เทียมกันของผูถ้ ื อหุ ้นตามหลัก การกํากับ ดู แลกิ จการที ดี
บริ ษทั จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อเสนอชื อบุคคลเพือรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 เพือบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั ฯ กําหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นทีจะมีสิทธิ ในการเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ / หรื อ เสนอชื อบุคคลเพือรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 ต้องมีคุณสมบัติตามที
กฎหมายกําหนด คือ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ งหรื อหลายคนซึ งถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั (ไม่นอ้ ยกว่า 4,800,000 หุ น้ )
3. เอกสารหลักฐานทีเกียวข้อง
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ น้ หรื อหนังสื อรับรองการถือหุ ้นจากบริ ษทั หลักทรัพย์ (Broker)
หรื อ จากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํา กัด หากเป็ นสําเนาต้องรับ รองสําเนา
ถูกต้อง
3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) หรื อ ใบต่างด้าว
ทียังไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทังลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
สําเนาหนังสื อรั บรองของนิ ติบุคคลอายุไม่เกิ น เดื อน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
สําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชือทีได้ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
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4. การเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
4.1 ขันตอนการเสนอ
1. กรอกแบบเสนอเรื องเพือบรรจุ เป็ นวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจํา ปี 2565 (แบบ ก.) ให้
ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดทีระบุ
2. กรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื องเพือบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม ให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
กรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุด และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดทีระบุแล้วรวม
เอกสารทังหมดเป็ นชุ ดเดี ยวกัน และให้ระบุชือบุคคลทีได้รับมอบหมายให้เป็ น ผูป้ ระสานงานติดต่ อ
กับบริ ษทั จํานวน 1 คน
3. กรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นต้องการเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จดั ทําแบบ ก. 1
ชุด ต่อ 1 วาระ และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดทีระบุแล้วรวมเอกสารทังหมดเป็ นชุด
เดียวกัน
4.2 เรื องทีจะไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
1. เรื องที เสนอโดยผูถ้ ื อ หุ ้ น ที มี คุ ณ สมบัติ ไ ม่ ค รบถ้ว น หรื อ ให้ข ้อ มู ล เอกสารหลัก ฐานไม่ ค รบถ้ว น
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอไม่ทนั ภายในเวลาทีกําหนด
2. เรื องทีเกียวกับการดําเนิ นธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งทีกล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรื องดังกล่าว
3. เรื องทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษทั จะดําเนินการให้เกิดผลตามทีประสงค์
4. เรื องทีผูถ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาแล้ว ในรอบ 12 เดื อนทีผ่านมา และเรื อง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของ
บริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนําเสนอครังใหม่จะได้เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริ ง
ในขณะทีนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครังก่อน
5. เรื องทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงาน
กํา กับดู แลบริ ษ ัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติ ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั
6. เรื องทีบริ ษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
7. กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4.3. การพิจารณา
1. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองในเบืองต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา ทังนีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นทีสิ นสุ ด
2. เรื องทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2565 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
3. เรื องทีไม่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งเพือทราบในการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผล
หน้าที 2 จาก 4 หน้า

5. การเสนอชื อบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท
5.1. ขันตอนในการเสนอ
ผูถ้ ือหุน้ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด สามารถเสนอชื อบุคคลเพือพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนี
1. กรอกแบบเสนอชื อบุคคลเพือพิจารณาเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื อ พร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดทีระบุ
2. กรณี ผถู ้ ื อหุ ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื อบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบ ข. คนละ 1 ชุด และลงลายมือชื อ พร้อมแนบ
หลักฐานตามรายละเอียดทีระบุ แล้วรวมเอกสารทังหมดเป็ นชุ ดเดียวกัน และให้ระบุชือบุคคล
ทีได้รับมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับบริ ษทั จํานวน 1 คน
3. กรณีผถู ้ ือหุ้นต้องการเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั มากกว่า 1
รายชือ ให้จดั ทําแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชือ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดทีระบุแล้วรวม
เอกสารทังหมดเป็ นชุดเดียวกัน
4. กรอกแบบข้อมู ลบุ คคลทีได้รับการเสนอชื อเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
(แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื อโดยบุคคลทีได้รับการเสนอชื อ พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณาที รั บ รองโดยบุ ค คลที ได้รั บ เสนอชื อ ได้แ ก่ สํ า เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนา
หลัก ฐานแสดงวุฒิการศึ กษา และหนังสื อรั บรองการทํา งานจากสถานที ทํางานปั จจุบนั หรื อ
ล่าสุ ด พร้ อมลงลายมือชื อรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณี เสนอชื อมากกว่า 1 คน ให้กรอก 1
ชุด ต่อ 1 รายชือ
5.2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทีเกียวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทัก ษะและประสบการณ์ ในการทํางานที เป็ น
ประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั
3. มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพือประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม ใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุ รกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
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5.3. การพิจารณา
1. เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองในเบื องต้น หากข้อมู ลและเอกสารครบถ้วนจะ
นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพือพิจารณาคุ ณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา ทังนีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นทีสุ ด
2. บุคคลทีได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุชือในระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ มพร้อมความเห็ นของ
คณะกรรมการบริ ษทั
3. บุคคลทีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ พร้อมระบุเหตุผล
6. ช่ องทางการรับเรื องทีผู้ถือหุ้นเสนอ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งเรื องผ่านช่องทาง ดังนี
1. จัดส่ งเอกสารและหลักฐานต่างๆทีลงลายมือชื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนมาที :คุณสุ วิมล เจริ ญศรี ชยั
เลขานุ การบริ ษทั
บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
2. หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที
คุณสุ วมิ ล เจริ ญศรี ชยั
เลขานุ การบริ ษทั
โทร. 02-685-6509
E-mail : suvimol@pg.co.th
7. ระยะเวลาในการยืนเรื อง
ตังแต่วนั ที 1 - 30 ธันวาคม 2564 ทังนี บริ ษทั จะถื อวันที ตามตราประทับไปรษณี ย์บนหน้าซอง
เป็ นสําคัญ

หน้าที 4 จาก 4 หน้า

