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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม  

และเสนอชื(อบุคคลเพื(อเข้ารับการพจิารณาเลือกตั-งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

สําหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)  
 
           เพื$อเป็นการส่งเสริมในเรื$องสิทธิของผูถื้อหุน้  และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที$ดี บริษทั  ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)   จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอเพิ$มวาระการประชุม และเสนอชื$อ
บุคคลที$เห็นวา่เหมาะสม เพื$อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั5งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2560 เป็นการล่วงหนา้ไดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี5  
 
           1. คุณสมบตัขิองผู้ถือหุ้น 
               ผูถื้อหุน้ที$มีสิทธิเสนอเพิ$มวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื$อบุคคล เพื$อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั5งเป็นกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ได ้ตอ้งมีคุณสมบติัดงันี5  
               1.1 เป็นผูถื้อหุน้รายหนึ$งหรือหลายรายรวมกนั และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวน
หุน้ที$มีสิทธิออกเสียงทั5งหมดของบริษทัฯ  
 
           2. การเสนอวาระการประชุม  
               2.1 ผูถื้อหุน้ที$มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑที์$กาํหนด กรอกแบบฟอร์มขอเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาที$ครบถว้น ถูกตอ้ง โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรื$องที$จะเสนอเพื$อทราบ เพื$อพิจารณา 
หรือเพื$ออนุมติั แลว้แต่กรณี ส่งมายงั เลขานุการบริษทัฯ  ภายใน 90 วนั นบัตั5งแต่วนัที$ 1 ตุลาคม 2559  (1 ตุลาคม 2559 ถึง 
31 ธนัวาคม 2559) 
               2.2 เรื$องที$บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิB ที$จะไม่บรรจุเรื$องดงัต่อไปนี5 เป็นวาระการประชุม 
                    (1) เรื$องที$ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือ หน่วยงานที$กาํกบั
ดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทัฯ มติที$ประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี 
ของบริษทัฯ  
                    (2) เรื$องที$เกี$ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนั
ควรสงสยัเกี$ยวกบัความไม่ปกติของเรื$องดงักล่าว 
  (3) เรื$องที$อยูน่อกเหนืออาํนาจที$บริษทัฯ จะดาํเนินการได ้
     (4) เรื$องที$ผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อที$ประชุมผูถื้อหุ้นเพื$อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที$ผ่านมา และเรื$องดงักล่าว
ไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั5งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงใน
การนาํเสนอครั5 งใหม่จะไดมี้การเปลี$ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะที$นาํเสนอต่อที$ประชุมผูถื้อหุ้นใน
ครั5 งก่อน 

 (5) เรื$องที$ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั หรือเป็นไปเพื$อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 
ใดโดยเฉพาะ และเรื$องอื$นที$คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีความจาํเป็นที$จะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดย
คณะกรรมการบริษทัมีเหตุผลที$สมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้
                    (6) เรื$องที$เสนอโดยผูถื้อหุน้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาที$กาํหนด 
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 (7) เรื$องที$เป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีที$ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญั
ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  
                    (8) เรื$องซึ$งตามปกติกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บการพิจารณาจากที$ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และบริษทัได้
กาํหนดเป็นวาระประชุมทุกครั5 ง 

    (9) เรื$องที$บริษทัไดด้าํเนินการแลว้ 
 
3. การเสนอชื(อบุคคลเพื(อเข้ารับการเลือกตั-งเป็นกรรมการบริษัทฯ  
    3.1   ผูถื้อหุน้ที$มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑที์$กาํหนด กรอกแบบฟอร์มขอเสนอ ชื$อบุคคลเพื$อเขา้รับการ    

พิจารณาเลือกตั5งเป็นกรรมการบริษทัฯ  ผ่านกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ที$
ครบถว้นถูกตอ้ง ส่งมายงัเลขานุการบริษทัฯ ภายในวนัที
 10 มกราคม 2560 

                3.2  เ งื$ อ น ไ ข บุ ค ค ล ที$ เ ส น อ เ ข้ า รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั5 ง เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ แ ก่ 
                     ก) ตอ้งมีคุณสมบติัทั$วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี5  

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  
2. ไม่มีลกัษณะที$แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที$จะไดรั้บความไวว้างในใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัที$เป็น

มหาชน ตามมาตรา 89/3 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. LMNM  แกไ้ขเพิ$มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที$  4) พ.ศ. LM51 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที$ กจ.8/2553 เรื$อง การกาํหนดลกัษณะขาดความ
น่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั มีผลใชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที$ 16 พฤษภาคม 2553 เป็นตน้
ไป 

     ข) กรณีกรรมการอิสระนอกจากคุณสมบติัทั$วไปตาม (ก) แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับกรรมการอิสระ 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที$ ทจ. 28/2551 เรื$อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที$
ออกใหม่ ลงวนัที$ 15 ธันวาคม 2554 แกไ้ขเพิ$มเติมโดย แกไ้ขเพิ$มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที$ ทจ.
4/2552 เรื$อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที$ออกใหม่ (ฉบบัที$ 2) ลงวนัที$ 20 กุมภาพนัธ์ 2552      
มีผลใชบ้งัคบัวนัที$ 1 มีนาคม 2552 และที$ ทจ. 15/2554 เรื$อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที$ออก
ใหม่ (ฉบบัที$ 5) ลงวนัที$ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัที$ 1 สิงหาคม 2554 (ดูภาคผนวก) 
 3.3) กรรมการบริษทัควรมีคุณสมบติัเพิ$มเติม ดงันี5  
  1. ความรู้ ความสามารถที$เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
  2. เป็นผูมี้ความสนใจในกิจการของบริษทัฯ และสามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษทัฯ ไดอ้ย่างเพียงพอ 
ไม่กระทาํการอนัใดอนัมีลกัษณะ เป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัฯ ในลกัษณะที$มีผลบั$นทอน 
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ หรือเอื5อประโยชนใ์หบุ้คคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะทาํเพื$อประโยชนต์นเองหรือผูอื้$น 
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           4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุมและชื(อบุคคล 
               บริษทัฯ   เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งขอ้เสนอดงักล่าวขา้งตน้ได ้ภายใน  90 วนั  นบัตั5งแต่ วนัที$  1  ตุลาคม  2559     
(1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559)  โดยส่งทางโทรสาร 0-2791 0100 หรือทาง Email ของบริษทั  หรือ  Website ของ
บริษทัที$ http://www.pdgth.com/ir_index.php ก่อนล่วงหน้า และส่งตน้ฉบับทางไปรษณีย ์ส่งถึงบริษทั ภายในวนัที$ gh 
มกราคม LMih ตามที$อยูนี่5  

Email address: cs@pdgth.com 
               เลขานุการบริษทัฯ 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
               1/11 หมู่ 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 
           5. เงื(อนไขการพจิารณา 
               5.1 คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเรื$องที$เสนอจากผูถื้อหุน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเดือนกมุภาพนัธ์ 
2560 

5.2 เรื$องที$คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรบรรจุเป็นวาระประชุม บริษทัฯ จะกาํหนดในหนงัสือเชิญ
ประชุมและระบุวา่เป็นเรื$องที$เสนอโดยผูถื้อหุน้ 

5.3 เรื$องที$คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่สมควรบรรจุเป็นวาระประชุม บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบพร้อมทั5งชี5แจงเหตผุลผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ Website ของบริษทัที$ 
http://www.pdgth.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” รวมทั5งแจง้ที$ประชุมผูถื้อหุน้อีกครั5 งในวนัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


