
 
                           

1 

 

 
 

หลักเกณฑ์ผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นและ 

เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

1. วตัถปุระสงค์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงเพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเข้ารับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

2. คณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น 
2.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 
2.2  สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 หุ้น และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเน่ือง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
2.3  ต้องถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีกําหนดในข้อ 2.2 ในวนัท่ีเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
2.4  ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีกําหนดในข้อ 2.2 ในวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นในปีนัน้ 
หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ีปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นในปีนัน้แล้วไม่พบ
ช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อ 2.1 หรือถือหุ้นไม่ครบกําหนดตามข้อ 2.2 แต่วาระการประชมุหรือช่ือบคุคลท่ีเสนอเป็น
กรรมการได้ถูกบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุม
หรือไมเ่สนอช่ือบคุคลท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ให้ท่ีประชมุพิจาณา 

3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัการเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
  3.1  เร่ืองท่ีไมบ่รรจใุห้เป็นระเบยีบวาระการประชมุ 
  1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ ของหน่วยงานข้าราชการหรือ 
       ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัท 
 2)  เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
  3)  เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต ่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความ

เสยีหายอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 4)  เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 
 5)  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 
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 6)  เร่ืองท่ีเสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัระยะเวลาท่ีกําหนด 
 7)  เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ

คลมุเครือหรือไมส่ามารถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ 
3.2  เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 
 1)  ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบ

เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นประจําปีในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี  ้ ทางโทรสาร
หมาย เล ข  0 2 -3 3 2 8 5 4 1  ห รื อ อี เม ล์ ขอ ง ฝ่ ายป ระสานง าน เ ลขานุ ก า รบ ริ ษั ท  ท่ี 
linda@prakit.com    ทัง้นี ้ต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ข้อ 2.2 และ 2.3  หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเอกสารเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 
(ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

  2)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกัน เพ่ือให้มีคุณสมบัติของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้า
มี) มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 3)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชมุ
มากกว่าหนึ่งระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทกุเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน และเสนอตอ่ 

  คณะกรรมการพร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 4)  เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองดงันี ้  

4.1)  เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทฯ จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 
15 มกราคม 2563  โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 22  มกราคม 2563  (หากตรงกบัวนัหยดุให้เลือ่นเป็นวนัทําการก่อนวนัหยดุ 

   นัน้) เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 
  4.2)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2  เลขานุการบริษัทฯ จะส่ง

หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 22  มกราคม 2563 
  4.3)  เร่ืองท่ีไม่เข้าข่ายตามข้อ  4.1 และ 4.2  เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในการประชมุกรรมการเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 
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 5)  คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณาระเบียบวาระการประชมุฯ ท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมาซึง่จะต้อง
ไมมี่ลกัษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.3.1 (1-7) 

 6)  เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบทันทีหลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวนัทําการถัดไป พร้อมทัง้แจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ website ของบริษัทฯ ที่ www.prakit.com  และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
อีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

4. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัการเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 4.1 คณุสมบติัของกรรมการ 

1) มีคณุสมบติัถกูต้อง และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551 

2) มีคุณสมบติัหลากหลาย มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ทํางานที่
ผา่นมาอยา่งยาวนาน 

3) เป็นผู้ ท่ีสามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ 
4) เป็นผู้ประกอบไปด้วย คณุธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน 

 4.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจดัทําแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือก

เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ผ่านโทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือ อีเมล์ของผู้
ประสานงานฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ท่ี linda@prakit.com  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบั
พร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ข้อ 2.2 และ 2.3 และเอกสารตา่ง ๆ 
ให้ถงึบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

2) หลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ท่ีต้องส่งให้บริษัทพร้อมแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการ 

 2.1)  หลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 2.2)  หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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  2.3)  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ วฒิุการศกึษา และประวติัการทํางาน
ของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

3) ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือให้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก
ข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั สง่ต้นฉบบั
มาท่ีบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

4) เลขานกุารบริษัทฯ จะเป็นผู้กลัน่กรองนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้
 4.1)  หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทฯ จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน

วนัท่ี 15 มกราคม 2563 หากผู้ ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 22 มกราคม 2563 (หากตรงกับวนัหยุดให้เลื่อนเป็นวนัทําการก่อนวนัหยุด
นัน้) เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 

 4.2)  หากบคุคลท่ีรับการเสนอช่ือมีคณุสมบติัไมต่รงตามข้อ 4.1 เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่หนงัสือ
แจ้งผู้ ถือหุ้นเพือ่ทราบการปิดเร่ืองภายในวนัที่ 22 มกราคม 2563  

  4.3)  กรณีท่ีไม่เข้าข่ายตาม 4.1 หรือ 4.2 เลขานกุารบริษัทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
ในการประชมุกรรมการเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

 5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือท่ีผู้ ถือหุ้น
เสนอมา 

 6) บคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ บรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ สาํหรับบคุคลท่ีไมผ่่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัที หลงัการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท  หรือในวนัทําการถัดไปของการประชุม  พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.prakit.com และแจ้งท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 


