
 

 

 
 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

และเสนอชื#อบคุคลเพื#อรบัการพจิารณาเลอืกต ั(งเป็นกรรมการบรษิทั 

เป็นการลว่งหนา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 

บรษิทั  ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจาํกดั (มหาชน) 

 

บรษัิทไดต้ระหนักถงึความสําคัญและสทิธเิท่าเทียมกันของผูถ้ือหุน้ตามหลักการกํากับดูแล

กจิการที(ด ีดังนั)น กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ของบรษัิท ในการเสนอเรื(องที(ผูถ้อืหุน้

เห็นวา่เป็นประโยชน์แกบ่รษัิท   เพื(อพจิารณาบรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 

และใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื(อบุคคลเพื(อเขา้รับการพจิารณาเลอืกตั )งเป็นกรรมการบรษัิทเป็นการล่วงหนา้  โดยมี

หลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิดังนี) 

 1.  คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ที#มสีทิธเิสนอ 

  ผูถ้อืหุน้ที(จะเสนอระเบยีบวาระการประชมุ และ/หรอืเสนอชื(อบคุคลเพื(อเขา้รับการพจิารณา

เลอืกตั )งเป็นกรรมการของบรษัิท เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทรายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นผูถ้อืหุน้

ของบรษัิทโดยไมจํ่ากดัจํานวนหุน้และระยะเวลาที(ถอืหุน้ของบรษัิท 

 2.  การเสนอระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้  

     2.1 เงื#อนไขการพจิารณาระเบยีบวาระที#เสนอ เพื#อบรรจเุป็นวาระประชุม  

       เรื#องที#จะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชุม  คอื 

             (1) เรื(องที(ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที(กํากับดูแลบรษัิทฯ  หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ขอ้บงัคับบรษัิท  มตทิี(ประชมุผูถ้อืหุน้ และหลักการกํากบัดแูลกจิการที(ดขีองบรษัิท 

             (2) เรื(องที(เป็นไปเพื(อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  

      (3)  เรื(องที(เป็นอํานาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แต่เป็นกรณีที(

   กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งมนัียสําคัญตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม  

    (4) เรื(องที(บรษัิทไดดํ้าเนนิการแลว้  

    (5) เรื(องที(อยูน่อกเหนอือํานาจที(บรษัิทจะดําเนนิการได ้ 

    (6) เรื(องที(ผูถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถตดิตอ่ได ้ 

   3.  การเสนอชื#อกรรมการบรษิทั  

   3.1  ขอ้มลูของบคุคลที#ไดร้บัการเสนอชื#อ เพื#อประกอบการพจิารณา  

     ประกอบดว้ย  

     - ชื(อ นามสกลุ อาย ุสญัชาต ิ 

     - ที(อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท ์ที(สามารถตดิตอ่ได ้ 

     - วฒุกิารศกึษา  

     - ประวัตกิารศกึษา  

     - ประวัตกิารอบรมเกี(ยวกบับทบาทหนา้ที(กรรมการ  

     - ประสบการณ์การทํางาน  
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     - การดํารงตําแหน่งปัจจบุนั: ในบรษัิทจดทะเบยีน/บรษัิทจํากดั/องคก์รอื(น ๆ  

     - การถอืหุน้ในบรษัิทและบรษัิทที(เกี(ยวขอ้ง  

     - รายละเอยีดอื(น ๆ ที(เป็นประโยชน ์ 

   3.2  คณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทั  

     ผูท้ี(ไดรั้บการเสนอชื(อใหเ้ขา้รับการพจิารณาดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท ตอ้ง

   มคีณุสมบตั ิดังนี)  

    (1) มคีณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑข์อง  

      - พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั  

      - พระราชบญัญตัหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

      - สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

      - ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

      - ขอ้บงัคับของบรษัิท  

      - หลกัการกํากบัดแูลกจิการที(ดขีองบรษัิท  

    (2) มคีวามรูค้วามสามารถความเชี(ยวชาญและประสบการณ์ที(สามารถเอื)อ 

     ประโยชนแ์ละเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษัิท  

    (3) มคีวามทุม่เท และสามารถอทุศิเวลาอยา่งเต็มที(ในการปฏบิตัหินา้ที(ตามความ 

     รับผดิชอบ  

  4.  ข ั(นตอน/วธิกีารพจิารณา  

   4.1  การเสนอระเบยีบวาระประชุม:  

     (1) เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลตามหลักเกณฑ์ที(กําหนด และ

ดําเนินงานตามขั )นตอนของบรษัิทเพื(อเสนอที(ประชุมกรรมการบรหิาร 

รวมทั )งคณะกรรมการบรษัิทพจิารณากอ่นนําเสนอที(ประชมุผูถ้อืหุน้ตอ่ไป  

     (2) เรื(องที(คณะกรรมการบรษัิท พิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็น

ระเบยีบวาระการประชมุบรษัิทและจะแจง้ในหนังสอืนัดประชมุ โดยระบุว่า

เป็นระเบยีบวาระที(กําหนดโดยผูถ้อืหุน้  

     (3) เรื(องที(คณะกรรมการบรษัิทไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บรษัิท

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนที(ผูถ้อืหุน้แจง้ไวต้ามขอ้ 5.3 (1) (กรณีผูถ้อืหุน้ 

      หลายรายรวมกนั) รับทราบพรอ้มเหตผุลตอ่ไป  

   4.2 การเสนอชื#อกรรมการ :  

      (1) เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้ ิจารณาความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลและ

คุณสมบัตขิองบคุคลที(ไดรั้บการเสนอชื(อเป็นกรรมการ และดําเนนิงานตาม

ขั )นตอนของบรษัิทเพื(อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กบัคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป  
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      (2) บุคคลที(ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน กับคณะกรรมการบรษัิท จะไดรั้บการเสนอชื(อในระเบยีบวาระการ

เลือกตั )งกรรมการ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ในหนังสือนัด

ประชมุ โดยระบวุา่เป็นบคุคลที(ไดรั้บการเสนอชื(อโดยผูถ้อืหุน้  

      (3) สําหรับบุคคลที(ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ 

หรอืผูแ้ทนที(ผูถ้อืหุน้แจง้ไวต้ามขอ้ 5.4 (1) (กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนั) 

รับทราบพรอ้มเหตผุลตอ่ไป  

4.3 คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของเรื#องที# 

    เสนอโดยผูถ้อืหุน้ โดยคาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นที#สดุ  

  5.  เอกสารหลกัฐาน  

   ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจัดสง่เอกสารหลกัฐานดังตอ่ไปนี) เพื(อประกอบการพจิารณา  

5.1   เอกสารหลกัฐานการถอืหุน้ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอื 

   เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยรั์บ  

   ฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั  

   5.2  เอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหุน้ทกุราย กรณีที#รวมกนัเสนอเรื#อง ไดแ้ก ่ 

       (1) กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองความ

ถกูตอ้ง  

     (2) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล: สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล และสําเนาบัตร                     

ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผูม้อํีานาจลงนามที(ไดล้งลายมอืชื(อพรอ้มลงนามรับรองความถกูตอ้ง  

   5.3 เอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอระเบยีบวาระประชุม  

      (1) แบบฟอรม์เสนอระเบยีบวาระการประชมุ กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอ

ระเบยีบวาระการประชุม ผูถ้ือหุน้ทุกรายตอ้งกรอก  “แบบฟอรม์การใช้

สทิธเิสนอเรื#องเพื#อบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560” และลงชื(อไวเ้ป็นหลักฐานแลว้รวบรวม

เป็นชดุโดยแยกหนึ(งแบบฟอรม์ตอ่การเสนอหนึ(งระเบยีบวาระ ในการนี)ใหก้รอก

ชื(อซึ(งผูถ้อืหุน้รว่มกนัทกุรายมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บการตดิตอ่แทนหนึ(งชื(อ  และ

ใหถ้อืว่าการที(บรษัิทฯ ตดิตอ่กบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้

ทกุรายที(ลงลายมอืชื(อ  

      (2) เอกสารประกอบเพิ(มเตมิที(จะเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาของคณะกรรมการ 

        (ถา้ม)ี พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง  
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     5.4  เอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอชื#อบคุคลเพื#อเขา้รบัการพจิารณาดาํรง 

      ตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 

(1) แบบฟอรม์เสนอชื(อบคุคลเพื(อเป็นกรรมการบรษัิทกรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกัน

 เสนอชื(อบคุคลเพื(อเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบฟอรม์การ

 ใช้สทิธเิสนอชื#อบุคคลเพื#อรบัการพจิารณาเลอืกต ั(งเป็นกรรมการ

 บรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560” และลงชื(อไวเ้ป็น

 หลักฐานแลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั โดยแยกหนึ(งแบบฟอรม์ ตอ่การเสนอ 

 ชื(อกรรมการหนึ(งคนในการนี) ใหก้รอกชื(อซึ(งผู ถ้ือหุ น้ร่วมกันทุกราย 

 มอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บการตดิต่อแทนหนึ(งชื(อ และใหถ้ือว่าการที(บรษัิท

 ตดิตอ่กบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการตดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายที(ลงลายมอืชื(อ  

      (2) แบบขอ้มูลของบุคคลที(ไดรั้บการเสนอชื(อ และลงนามรับรองโดยบุคคลที(

           ไดรั้บการเสนอชื(อ  

(3) เอกสารที(เกี(ยวขอ้งพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยบคุคลที(ไดรั้บการ 

 เสนอชื(อ ไดแ้ก่  หลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน/การฝึกอบรม 

 หลักฐานการถอืหุน้ในบรษัิท  

(4) เอกสารประกอบเพิ(มเตมิที(จะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ 

(ถา้ม)ี พรอ้ม ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง  

    6.  การรบัเรื#องที#ผูถ้อืหุน้เสนอ  

     เพื(ออํานวยความสะดวกในเบื)องตน้ ผูถ้ือหุน้ที(มคีุณสมบัตคิรบถว้นสามารถแจง้

เรื(องอยา่งไมเ่ป็น ทางการกอ่นไดโ้ดยผา่นชอ่งทางดังนี)  

      6.1 แจง้อยา่งไมเ่ป็นทางการไดท้ี( โทรสาร 0-2661-7901  

        หรอื Email Address :   sudang.e@patumrice.co.th 

    6.2 จัดสง่ตน้ฉบบัเอกสารและหลักฐานตา่ง ๆ ที(ลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

    เพื(อประกอบการ พจิารณาของคณะกรรมการ      

     โดยสง่มาที( :  -   น.ส.สฎุางค ์เอกสวุรรณ    

                             บรษัิท  ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

              เลขที( 1 ชั )น 3 อาคารกลาสเฮา้ส ์ซอยสขุมุวทิ 25 (แดงประเสรฐิ)  

                             ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพ ฯ 10110 

    6.3 หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี(  

       โทรศัพท ์0-2661-7900  หรอื 

         Email Address :  sudang.e@patumrice.co.th 

7.  ระยะเวลาสิ(นสดุการรบัเรื#อง :   ภายในวันที( 30 มกราคม 2560    

 

บรษิทั  ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจาํกดั (มหาชน) 

วนัที# 29 กนัยายน 2559 


