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หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระประชุมล่วงหน้ำ 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565  
 
           เพ่ือเป็นการส่งเสริมแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเร่ือง สิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทั  ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระ
การประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2565 จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอวาระประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ดงัต่อไปน้ี 
 
           1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
               ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอวาระการประชุม  และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

1.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 
(1) มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทัฯ และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั หรือ 

(2) มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัฯ ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม
หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

 
           2. กำรเสนอวำระกำรประชุม  
               2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด กรอกแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นล่วงหนา้ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา หรือเพ่ืออนุมติั แลว้แต่กรณี ส่งมายงั เลขานุการบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
               2.2 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 

(1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือ หน่วยงาน
ท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทัฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของบริษทัฯ  

                    (2)  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
เหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
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  (3)  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้
     (4)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเร่ือง
ดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้
แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

 (5)  เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษทั หรือเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคล 

ใดโดยเฉพาะ และเร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดย
คณะกรรมการบริษทัมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้
                    (6)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ให้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่
เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 

 (7)  เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษทัฯ  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
                    (8)  เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และบริษทั
ไดก้ าหนดเป็นวาระประชุมทุกคร้ัง 

    (9)  เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
 

3.  กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ  
     3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั ผ่านกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ท่ีครบถว้นถูกตอ้ง 
ส่งมายงัเลขานุการบริษทัฯ ภายในวันท่ี 8 มกราคม 2565  
 3.2  คุณสมบติัของบุคคลท่ีเสนอเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
                    ก) ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

2. ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นกรรมการใน
บริษทัท่ีเป็นมหาชน ตามมาตรา 89/3 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 
2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
ประกอบประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.3/2560 เร่ือง การ
ก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 
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     ข) กรณีกรรมการอิสระนอกจากคุณสมบติัทัว่ไปตาม (ก) แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็น
อิสระตามท่ีบริษทัก าหนด และเป็นไปตามแนวทางประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการอิสระ (ดูภาคผนวก) 
 3.3  กรรมการบริษทัควรมีคุณสมบติัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 3.3.1 ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตย์
สุจริต สามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเตม็ท่ี สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็น
การล่วงหนา้ก่อนการประชุม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ และ/
หรือมีประวติัการท างานและมีจริยธรรมท่ีดีและเป็นท่ียอมรับจากสงัคม 
 3.3.2 มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่กระท าการอนัใดอนัมี
ลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชนข์องบริษทั
ฯ หรือเอ้ือประโยชนใ์หบุ้คคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชนต์นเองหรือผูอ่ื้น 

 
           4.  ระยะเวลำและช่องทำงกำรเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคล 
                บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งขอ้เสนอดงักล่าวขา้งตน้ไดน้บัตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วนัท่ี 30 
ธันวาคม 2564 โดยส่งทางโทรสาร  0-2791 0100 ห รือทาง  Email ห รือ ช่องทาง เว็บไซต์ของบ ริษัท ท่ี  
http://www.pdgth.com/ir_index.php  ก่อนล่วงหน้า และส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ ส่งถึงบริษัทภายในวันท่ี 8 
มกราคม 2565 ตามท่ีอยูน้ี่ 

Email address: cs@pdgth.com 
               เลขานุการบริษทั 

บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
               1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 
           5.   ขั้นตอนกำรพจิำรณำ 
 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565  ดงัน้ี 

5.1 การเสนอวาระประชุมล่วงหนา้  
5.1.1 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นจะแจง้ผูถื้อหุ้นทราบหากไม่ด าเนินการแกไ้ขและส่งตน้ฉบบั
คืนใหถึ้งบริษทัภายในเวลาก าหนด เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้แก่ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเร่ือง 
5.1.2 คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงจะตอ้ง
ไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 5.1.1 และขอ้ 2.2 เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 
5.1.3 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุ้นและระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และเร่ืองท่ีไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการหรือ
ในวนัท าการถดัไป พร้อมทั้งช้ีแจงผ่านช่องทางจดหมายข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์ของ

http://www.pdgth.com/
mailto:cs@pdgth.com


  บริษทั ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระประชุมล่วงหนา้และเสนอแต่งตั้งกรรมการ ประจ าปี 2565 หนา้ 4 
 

บริษทัท่ี http://www.pdgth.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” รวมทั้งแจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง
ในวนัประชุม 
5.2 การเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ 
5.2.1 บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการ จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบริษทั 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
5.2.2 บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะถูกบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทั
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รายนั้นๆ ทราบถึงรายช่ือบุคคลท่ีผา่นและไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพ่ือ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว 

ทั้งน้ี บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการจะตอ้งมาร่วมแสดงตนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

 
(แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ และแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ตามเอกสารประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


