
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ

พจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์ 

 บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ

ได้ค ำนงึถึงควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและก ำหนดให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยเท่ำเทียมกนั ดงันัน้ ก่อนกำรประชุม

สำมญัผู้ ถือหุ้น (“ประชุมสำมญัฯ”) บริษัทฯได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นบริษัทมีสว่นร่วมในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมญัฯและ

เสนอรำยช่ือบคุคลที่มีควำมเหมำะสมที่จะน ำเสนอเป็นกรรมกำรบริษัท โดยผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

บริษัท เพื่อน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวข้ำงต้นบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัฯในหนงัสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ประจ ำปี 2560 ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและรำยละเอียดในกำรพิจำรณำ รวมทัง้คุณสมบตัิของผู้ ถือหุ้น

บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นบริษัท 

 เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท โดยอำจเป็นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนั 

 มีสดัสว่นกำรถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 0.5 ของทนุจดทะเบยีนที่ออกจ ำหนำ่ยและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว (จ ำนวน 

14.0 ล้ำนหุ้น) 

 ถือหุ้นบริษัท ในสดัสว่นท่ีก ำหนดไว้ตอ่เนื่องกนัมำไมน้่อยกวำ่ 6 เดอืน และยงัคงถือหุ้นบริษัทในวนัที่เสนอวำระ

กระประชมุหรือเสนอช่ือบคุคล เพื่อรับกำรพิจำรณำคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบริษัท 

1) การเสนอวาระการประชุม 

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจเุร่ืองทีเ่สนอโดยผู้ ถือหุ้นบริษัทเป็นวำระกำรประชมุ ยกเว้น กรณีดงัตอ่ไปนี ้

 เร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เว้นแต ่เป็นเร่ืองที่แสดงให้เห็นถึงควำมผิดปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 

 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทฯจะด ำเนินกำรได้ 

 เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบตำ่งๆ ของหนว่ยงำนรำชกำรหรือหนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูล

บริษัทฯ หรือไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติทีป่ระชมุสำมญัฯ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 

 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องหรืออำจมีผลกระทบในเชิงลบตอ่บริษัทฯ 

 เร่ืองอื่นๆที่คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำเห็นสมควรวำ่ไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องบรรจเุป็นวำระ 

 

 



ขัน้ตอนการพิจารณา 

 ผู้ ถือหุ้นบริษัทที่มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตำมที่บริษัทฯก ำหนดไว้สำมำรถเสนอเร่ือง/วำระ เพื่อรับเข้ำพิจำรณำบรรจุ

เป็นวำระกำรประชมุสำมญัฯ โดยจดัท ำและน ำสง่ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น” พร้อมทัง้

เอกสำรประกอบกำรในพิจำรณำตำ่งๆ อยำ่งครบถ้วน สง่มำยงัฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 ตำมที่อยู ่ดงันี ้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

เลขที่ 222/1398 ชัน้ 11 อาคารเดอะ แพลทนัิม แฟชั่นมอลล์ 

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีผู้ ถือหุ้นบริษัทหลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้

ถอืหุ้น” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนและรวบรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนั 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำถึงเหตผุล ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมของเร่ือง/วำระกำรประชมุที่ผู้ ถือ

หุ้นเสนอมำวำ่สมควร/เหมำะสมที่จะบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัฯหรือไม ่  โดยถือวำ่มติของคณะกรรมกำร

บริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ 

 เร่ืองที่ผำ่นกำรพิจำรณำและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะถกูบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนงัสือ

เชิญประชุมสำมัญฯ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท และเร่ืองที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมสำมญัฯ หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นที่

เหมำะสมตอ่ไป 

 

2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิของบคุคลที่จะได้รับกำรพิจำรณำและคดัเลอืกจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน ำเสนอช่ือให้ที่ประชมุสำมญั

ฯพิจำรณำและอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท มีดงันี ้

 เป็นบคุคลธรรมดำ ท่ีบรรลนุิติภำวะแล้ว 

 ไมเ่ป็นบคุคลที่ถกูศำลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ  

 ไมเ่คยถกูจ ำคกุ โดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคกุในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท ำโดยทจุริต 

 ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก หรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองค์กำร หรือหนว่ยงำนรัฐ ฐำนทจุริตตอ่หน้ำที่ 

 ไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทฯมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯและหนว่ยงำนก ำกบัดแูลทีเ่ก่ียวข้อง 



 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำมำรถทุม่เทในกำรท ำงำนให้กบับริษัทฯได้

อยำ่งเตม็ที่ และสำมำรถเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และกิจกรรมตำ่งๆของบริษัทฯได้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

ขัน้ตอนการพิจารณา 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่บริษัทฯก ำหนด สำมำรถเสนอช่ือบคุคล เพื่อรับกำรพิจำรณำคดัเลอืกเป็น

กรรมกำรบริษัท โดยจดัท ำและน ำสง่ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเสนอชื่อคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัท” พร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำตำ่งๆ อยำ่งครบถ้วน สง่มำยงัฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตำมที่อยูด่งันี ้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

เลขที่ 222/1398 ชัน้ 11 อาคารเดอะ แพลทนัิม แฟชั่นมอลล์ 

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีผู้ ถือหุ้นบริษัทหลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผู้ ถือหุ้นบริษัททกุรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

รับการพิจารณาเสนอชื่อคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัท” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และรวบรวมสง่เป็นชดุ

เดียวกนั 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพจิำรณำคณุสมบตัิของบคุคลดงักลำ่ว และให้ควำมเห็นตอ่

คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและเห็นชอบวำ่มีควำมเหมำะสม/สมควรน ำเสนอรำยช่ือบคุคลดงักลำ่วให้ที่

ประชมุสำมญัฯพิจำรณำและอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทหรือไม ่ โดยถือวำ่มติของคณะกรรมกำรบริษัท

เป็นท่ีสิน้สดุ 

บคุคลที่ได้รับกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะได้รับกำรบรรจช่ืุอในวำระกำรพิจำรณำและ

อนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริษัท พร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับบลุคลท่ีไมไ่ด้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

ทรำบในกำรประชมุสำมญัฯ หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสมตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นบริษัททำ่นใดมีข้อสงสยัในรำยละเอยีดและขัน้ตอนตำ่งๆดงักลำ่วข้ำงต้น ทำ่นสำมำรถ

ติดตอ่และสอบถำมมำยงั “ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ โทรศัพท์ 0-2121-9999 ต่อ 55” 

 

 


