
 

 
 

 
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอระเบยีบวาระการประชุม 
และเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

เป็นการลว่งหนา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 
บรษิทั พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรช ัน่ จํากดั (มหาชน) 

 
บรษัิทไดต้ระหนักถงึความสําคัญและสทิธเิท่าเทียมกันของผูถ้ือหุน้ตามหลักการกํากับดูแล

กจิการทีด่ ีดังนัน้ กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ของบรษัิท ในการเสนอเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้
เห็นวา่เป็นประโยชน์แกบ่รษัิท  เพือ่พจิารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 
และใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็นกรรมการบรษัิทเป็นการล่วงหนา้                  
โดยมหีลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิดังนี ้
 1.  คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิสนอ 
  ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชมุ และ/หรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทรายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษัิทโดยไมจํ่ากดัจํานวนหุน้และระยะเวลาทีถ่อืหุน้ของบรษัิท 
 2.  การเสนอระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้  
     2.1 เงือ่นไขการพจิารณาระเบยีบวาระทีเ่สนอ เพือ่บรรจเุป็นวาระประชุม  

       เรือ่งทีจ่ะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชุม  คอื 
             (1) เรือ่งทีข่ัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลบรษัิทฯ หรอืไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ขอ้บงัคับบรษัิท มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และหลักการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิท 

             (2) เรือ่งทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
     (3) เรื่องที่เป็นอํานาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แต่เป็นกรณี         

ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งมนัียสําคัญตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม  
    (4) เรือ่งทีบ่รษัิทไดดํ้าเนนิการแลว้  
    (5) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือํานาจทีบ่รษัิทจะดําเนนิการได ้ 
    (6) เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถตดิตอ่ได ้ 
   3.  การเสนอชือ่กรรมการบรษิทั  
   3.1 ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ เพือ่ประกอบการพจิารณา  
     ประกอบดว้ย  
     -  ชือ่ นามสกลุ อาย ุสญัชาต ิ 
     -  ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท ์ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 
     -  วฒุกิารศกึษา  
     -  ประวัตกิารศกึษา  
     -  ประวัตกิารอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีก่รรมการ  
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     -  ประสบการณ์การทํางาน  
     -  การดํารงตําแหน่งปัจจบุนั: ในบรษัิทจดทะเบยีน/บรษัิทจํากดั/องคก์รอืน่ๆ  
     -  การถอืหุน้ในบรษัิทและบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง  
     -  รายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์ 
   3.2 คณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทั  
    ผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รับการพจิารณาดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท ตอ้งมี

คณุสมบตั ิดังนี ้ 
    (1) มคีณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑข์อง  
      -  พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั  
      -  พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
      -  สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
      -  ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
      -  ขอ้บงัคับของบรษัิท  
      -  หลักการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิท  
    (2) มีความรูค้วามสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถ               

เอือ้ประโยชนแ์ละเหมาะสมกบัลักษณะธรุกจิของบรษัิท  
    (3) มีความทุ่มเท  และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหนา้ที ่        

ตามความรับผดิชอบ  
  4.  ข ัน้ตอน/วธิกีารพจิารณา  
   4.1 การเสนอระเบยีบวาระประชุม:  
     (1) เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และ

ดําเนินงานตามขัน้ตอนของบรษัิทเพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบรหิาร 
รวมทัง้คณะกรรมการบรษัิทพจิารณากอ่นนําเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ่ไป  

     (2) เรื่องที่คณะกรรมการบรษัิท พิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็น
ระเบยีบวาระการประชมุบรษัิทและจะแจง้ในหนังสอืนัดประชมุ โดยระบุว่า
เป็นระเบยีบวาระทีกํ่าหนดโดยผูถ้อืหุน้  

     (3) เรื่องที่คณะกรรมการบรษัิทไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บรษัิท
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนที่ผูถ้อืหุน้แจง้ไวต้ามขอ้ 5.3 (1) (กรณีผูถ้อืหุน้
หลายรายรวมกนั) รับทราบพรอ้มเหตผุลตอ่ไป  

   4.2 การเสนอชือ่กรรมการ:  
     (1) เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้ ิจารณาความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลและ

คุณสมบัตขิองบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ และดําเนนิงานตาม
ขัน้ตอนของบรษัิทเพือ่เสนอคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กบัคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป  
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     (2) บุคคลที่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน กบัคณะกรรมการบรษัิท จะไดรั้บการเสนอชือ่ในระเบยีบวาระการ
เลือกตัง้กรรมการ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ในหนังสือนัด
ประชมุ โดยระบวุา่เป็นบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่โดยผูถ้อืหุน้  

     (3) สําหรับบุคคลที่ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ 
หรอืผูแ้ทนทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ไวต้ามขอ้ 5.4 (1) (กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนั) 
รับทราบพรอ้มเหตผุลตอ่ไป  

   4.3 คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของเรือ่งทีเ่สนอโดย
ผูถ้อืหุน้ โดยคาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นทีส่ดุ  

  5.  เอกสารหลกัฐาน  
   ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจัดสง่เอกสารหลกัฐานดังตอ่ไปนี ้เพือ่ประกอบการพจิารณา  
   5.1 เอกสารหลกัฐานการถอืหุน้ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอื

เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝาก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั  

   5.2 เอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหุน้ทกุราย กรณีทีร่วมกนัเสนอเรือ่ง ไดแ้ก ่ 
    (1) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา: สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืหนังสอื

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองความถกูตอ้ง  
    (2) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล: สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้อํีานาจลงนามทีไ่ดล้งลายมอืชือ่พรอ้มลงนามรับรองความถกูตอ้ง  

   5.3 เอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอระเบยีบวาระประชุม  
     (1) แบบฟอรม์เสนอระเบยีบวาระการประชมุ กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอ

ระเบียบวาระการประชุม ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบฟอรม์การใช้

สทิธเิสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานแลว้รวบรวม
เป็นชดุโดยแยกหนึง่แบบฟอรม์ตอ่การเสนอหนึง่ระเบยีบวาระ ในการนี้ใหก้รอก
ชือ่ซึง่ผูถ้อืหุน้รว่มกันทุกรายมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บการตดิต่อแทนหนึง่ชือ่ และ
ใหถ้อืว่าการทีบ่รษัิทฯ ตดิตอ่กบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้
ทกุรายทีล่งลายมอืชือ่  

     (2) เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ
(ถา้ม)ี พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง  
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    5.4 เอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาดาํรง
ตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 

(1) แบบฟอรม์เสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทกรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกัน
เสนอชือ่บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบฟอรม์           
การใชส้ทิธเิสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ
บริษ ัทในการประชุมสามญั ผู ้ถ ือหุ ้นประจําปี  2565” และลงชื่อ           
ไวเ้ป็นหลักฐานแลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั  โดยแยกหนึง่แบบฟอรม์ตอ่การ
เสนอชือ่กรรมการหนึ่งคน  ในการนี้ ใหก้รอกชือ่ซึง่ผูถ้ือหุน้ร่วมกันทุกราย
มอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บการตดิตอ่แทนหนึง่ชือ่ และใหถ้อืวา่การทีบ่รษัิทตดิตอ่
กบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการตดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทีล่งลายมอืชือ่  

(2) แบบขอ้มูลของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอชือ่ และลงนามรับรองโดยบุคคลที่
ไดรั้บการเสนอชือ่ 

(3) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยบคุคลทีไ่ดรั้บการ
เสนอชื่อ ไดแ้ก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน/การฝึกอบรม 
หลักฐานการถอืหุน้ในบรษัิท 

(4) เอกสารประกอบเพิม่เตมิที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ 
(ถา้ม)ี พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

    6.  การรบัเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ  
     เพื่ออํานวยความสะดวกในเบือ้งตน้ ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบัตคิรบถว้นสามารถแจง้
เรือ่งอยา่งไมเ่ป็น ทางการกอ่นไดโ้ดยผา่นชอ่งทางดังนี ้ 

      6.1 แจง้อยา่งไมเ่ป็นทางการไดท้ี ่โทรสาร 0-2501-2176    
       หรอื Email Address : secretary.prg@prg.co.th 
    6.2 จัดสง่ตน้ฉบบัเอกสารและหลักฐานตา่งๆ ทีล่งนามเป็นลายลักษณ์อกัษร            

เพือ่ประกอบการ พจิารณาของคณะกรรมการ  
     โดยสง่มาที ่: แผนกกํากบัดแูลกจิการ 
      บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
      เลขที ่88 หมูท่ี ่2 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ี
      อําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวดัปทมุธาน ี12000 

    6.3 หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่ 
     โทรศัพท ์0-2501-2175 ตอ่ 210 หรอื 
     Email Address :  secretary.prg@prg.co.th 

7.  ระยะเวลาสิน้สดุการรบัเรือ่ง :   ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564    
 

บรษิทั พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรช ัน่ จํากดั (มหาชน) 
วนัที ่29 กนัยายน 2564 


