
หนา้ท ี1 จาก 4 หนา้ 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือเสนอชือบุคคลเพือรับการ

พิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 

1. วตัถุประสงค์ 

ด้วยบริษทัฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี  

บริษทั จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือเสนอชือบุคคลเพือรับการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั  ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพือบรรจุเป็นวาระ

ในการประชุมตามหลกัเกณฑที์บริษทัฯ กาํหนด 

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นทีจะมีสิทธิในการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ / หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับ

การพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ตอ้งมีคุณสมบติัตามที

กฎหมายกาํหนด คือ เป็นผูถื้อหุน้คนหนึงหรือหลายคนซึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั  (ไม่นอ้ยกวา่ 4,800,000 หุน้) 

 

3. เอกสารหลักฐานทีเกยีวข้อง 

3.1 หลักฐานการถือหุ้น  ไดแ้ก่  ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) 

หรือ จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หากเป็นสําเนาตอ้งรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง  

3.2  หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ ใบต่างดา้ว             

ทียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทงัลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

สาํเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน  เดือน และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ

สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว   หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้

อาํนาจลงลายมือชือทีไดล้งนามในแบบฟอร์ม พร้อมทงัรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

 

 

 



หนา้ท ี2 จาก 4 หนา้ 

4. การเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

4.1 ขันตอนการเสนอ 

1. กรอกแบบเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2564  (แบบ ก.) ให้

ครบถว้นและลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดทีระบุ 

2. กรณีทีผูถื้อหุ้นมากกว่า 1 ราย ตอ้งการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผูถื้อหุ้นทุกราย

กรอกขอ้มูลใน แบบ ก.  รายละ 1 ชุด  และลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดทีระบุแลว้รวม

เอกสารทงัหมดเป็นชุดเดียวกนั  และให้ระบุชือบุคคลทีได้รับมอบหมายให้เป็น ผูป้ระสานงานติดต่อ

กบับริษทั จาํนวน 1 คน  

3. กรณีทีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า  1 วาระ ให้จัดทาํแบบ  ก. 1 

ชุด ต่อ 1 วาระ  และลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดทีระบุแลว้รวมเอกสารทงัหมดเป็นชุด

เดียวกนั 

4.2 เรืองทีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

1. เรืองทีเสนอโดยผู ้ถือหุ้นทีมีคุณสมบติัไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน               

ไม่เพียงพอ หรือเสนอไม่ทนัภายในเวลาทีกาํหนด 

2. เรืองทเีกียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงทีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุ

อนัควรสงสยัเกียวกบัความไม่ปกติของเรืองดงักล่าว 

3. เรืองทอียูน่อกเหนืออาํนาจทีบริษทั  จะดาํเนินการให้เกิดผลตามทีประสงค ์

4. เรืองทีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และเรือง

ดงักล่าวไดร้ับมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของ

บริษทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการนาํเสนอครังใหม่จะไดเ้ปลียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จริง

ในขณะทีนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นในครังก่อน 

5. เรืองทีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

กาํกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติทีประชุมผูถื้อหุ้น และ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทั 

6. เรืองทบีริษทั ไดด้าํเนินการแลว้ 

7. กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4.3.  การพจิารณา 

1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลนักรองในเบืองตน้ หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้นจะนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณา  ทงันีคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นทีสินสุด 

2. เรืองทผีา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2564 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

3. เรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัจะแจ้งเพือทราบในการประชุมสามัญ          

ผูถื้อหุ้น พร้อมระบุเหตุผล  



หนา้ท ี3 จาก 4 หนา้ 

5. การเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท 

5.1. ขันตอนในการเสนอ  

ผูถื้อหุ้นทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑที์กาํหนด สามารถเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเขา้รับการ

เลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั ดงันี 

1. กรอกแบบเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564  (แบบ ข.) ใหค้รบถว้นและลงลายมือชือ  พร้อมแนบหลกัฐาน

ตามรายละเอียดทีระบุ 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมากกว่า 1 ราย  ตอ้งการเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

บริษทั  ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายกรอกขอ้มูลในแบบ ข. คนละ 1 ชุด และลงลายมือชือ  พร้อมแนบ

หลกัฐานตามรายละเอียดทีระบุ  แลว้รวมเอกสารทงัหมดเป็นชุดเดียวกนั และใหร้ะบุชือบุคคล

ทีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับริษทั จาํนวน 1 คน 

3. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั มากกว่า 1 

รายชือ ใหจ้ดัทาํแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชือ  พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดทีระบุแลว้รวม

เอกสารทงัหมดเป็นชุดเดียวกนั 

4. กรอกแบบข้อมูลบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั 

(แบบ ค.) ให้ครบถว้น และลงลายมือชือโดยบุคคลทีไดร้ับการเสนอชือ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณาทีรับรองโดยบุคคลทีได้รับเสนอชือ ได้แก่  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  สาํเนาทะเบียนบา้น สําเนา

หลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา  และหนังสือรับรองการทาํงานจากสถานทีทาํงานปัจจุบันหรือ

ล่าสุด  พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้ง  และกรณีเสนอชือมากกว่า 1 คน ให้กรอก 1 

ชุด  ต่อ 1 รายชือ 

5.2.   คุณลกัษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอสิระ 

1. มีคุณสมบติั และไมมี่ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศทีเกียวขอ้ง 

2. มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทาํงานทีเป็น 

ประโยชนต่์อธุรกิจของบริษทั 

3. มีภาวะผูน้าํ  วิสัยทศัน์  จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือประโยชน์สูงสุด

ของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม ใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 



หนา้ท ี4 จาก 4 หนา้ 

5.3.  การพิจารณา 

1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลนักรองในเบืองต้น หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้นจะ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา  เพือพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณา  ทงันีคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นทีสุด 

2. บุคคลทีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุชือในระเบียบวาระ

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั 

3. บุคคลทีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัจะแจง้ใหท้ราบในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น พร้อมระบุเหตุผล 

 

6. ช่องทางการรับเรืองทีผู้ถือหุ้นเสนอ 

ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้เรืองผา่นช่องทาง ดงันี 

1. จดัส่งเอกสารและหลกัฐานต่างๆทีลงลายมือชือเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษทั  โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที :- 
 

คุณสุวิมล   เจริญศรีชยั 

เลขานุการบริษทั   

บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 666  ถนนพระราม 3   แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร 10120 
 

2. หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามไดที้  

 คุณสุวิมล  เจริญศรีชยั    

 เลขานุการบริษทั   

 โทร. 02-685-6509   

 E-mail : suvimol@pg.co.th 

 

7. ระยะเวลาในการยืนเรือง 

 ตงัแต่วนัที  1 - 30  ธันวาคม 2563  ทงันี บริษทัจะถือวนัทีตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซอง            

เป็นสาํคญั  

 

 

 


