
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถงึการส่งคาํถามล่วงหน้าและ

เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์ 

 บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทฯ

ได้คํานึงถึงความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและกําหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันั �น ก่อนการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (“ประชุมสามญัฯ”) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม

สามญัฯรวมถึงการสง่คําถามลว่งหน้าและเสนอรายชื�อบคุคลที�มีความเหมาะสมที�จะนําเสนอเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านการ

พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื�อนําเสนอเรื�องดงักลา่วข้างต้นบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัฯ ในหนงัสือ

เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือการตอบคําถามในวนัประชมุสามญัฯประจําปี 2561 ทั �งนี � บริษัทฯได้กําหนดหลกัเกณฑ์ ขั �นตอน

และรายละเอียดในการพิจารณา รวมทั �งคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี � 

คุณสมบัติผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั 

 มีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 0.5 ของทนุจดทะเบยีนที�ออกจําหนา่ยและชําระเต็มมลูคา่แล้ว (จํานวน 

14.0 ล้านหุ้น) 

 ถือหุ้นของบริษัท ในสดัสว่นที�กําหนดไว้ตอ่เนื�องกนัมาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และยงัคงถือหุ้นของบริษัทในวนัที�

เสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื�อบคุคล เพื�อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. หลกัฐานการแสดงตนสาํหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

1.1 บคุคลธรรมดา: สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ พร้อมรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

1.2 นิติบคุคล: สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนาม 

พร้อมทั �งประทบัตราบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2. หลกัฐานการถือหุ้นบริษัท ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั หรือหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian) 



3. กรณีผู้ ถือหุ้นบริษัทหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอก

ข้อมลูในแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และลงชื�อไว้เป็นหลกัฐาน สว่นผู้ ถือหุ้นรายอื�นให้กรอกข้อมูล

เฉพาะสว่นรายละเอียดสว่นตวัของผู้ ถือหุ้นบริษัทและลงนามไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมรวบรวมหลกัฐานแสดงการถือ

หุ้นบริษัททกุรายเป็นชดุเดียวกนั 

4. เอกสารประกอบในการพิจารณาเพิ�มเติม (ถ้าม)ี 

1. การเสนอวาระการประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจเุรื�องที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นวาระการประชมุ ยกเว้น กรณีดงัตอ่ไปนี � 

 เรื�องเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ เว้นแต ่เป็นเรื�องที�แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 เรื�องที�เป็นไปเพื�อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

 เรื�องที�อยูน่อกเหนืออํานาจที�บริษัทฯจะดําเนินการได้ 

 เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที�กํากบัดแูล

บริษัทฯ หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที�ประชมุสามญัฯ การกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัทฯ 

 เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องหรืออาจมีผลกระทบในเชิงลบตอ่บริษัทฯ 

 เรื�องอื�นๆที�คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรวา่ไมม่ีความจําเป็นที�จะต้องบรรจเุป็นวาระ 

ขั �นตอนการพิจารณา 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�บริษัทฯกําหนดไว้สามารถเสนอเรื�อง/วาระ เพื�อรับเข้าพิจารณา

บรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัฯ โดยจดัทําและนําสง่ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อม

ทั �งเอกสารประกอบการในพิจารณาต่างๆ อย่างครบถ้วน ส่งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที�  31 

ธันวาคม 2560 ตามที�อยู ่ดงันี � 

 เลขานุการบริษัท  

 เลขที� 222/1398 ชั �น 11 อาคารเดอะ แพลทนัิม แฟชั�นมอลล์ 

 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีผู้ถอืหุ้นของบริษัทหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถอืหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น” และลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานและรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงเหตผุล ความจําเป็น และความเหมาะสมของเรื�อง/วาระการประชุมที�ผู้ ถือ

หุ้นเสนอมาวา่สมควร/เหมาะสมที�จะบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัฯหรือไม่ โดยถือว่ามติของคณะกรรมการ

บริษัทเป็นที�สิ �นสดุ 



 เรื�องที�ผา่นการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือ

เชิญประชุมสามัญฯ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื� องที�ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมสามญัฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื�นที�

เหมาะสมตอ่ไป 

2. การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�บริษัทฯกําหนดไว้สามารถสง่คําถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัฯ 

เพื�อสอบถามข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุหรือข้อมลูอื�นที�สาํคญัของบริษัทฯ โดยจดัทําและนําสง่ “แบบส่งคําถาม

ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น” พร้อมทั �งเอกสารประกอบการในพิจารณาต่างๆ อย่างครบถ้วน สง่มายงั

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ตามที�อยู ่ดงันี � 

เลขานุการบริษัท  

เลขที� 222/1398 ชั �น 11 อาคารเดอะ แพลทนัิม แฟชั�นมอลล์ 

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

3. การเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิของบคุคลที�จะได้รับการพิจารณาและคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัท เพื�อนําเสนอชื�อให้ที�ประชมุสามญั

ฯพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตั �งเป็นกรรมการบริษัท มีดงันี � 

 เป็นบคุคลธรรมดา ที�บรรลนุิติภาวะแล้ว 

 ไมเ่ป็นบคุคลที�ถกูศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ  

 ไมเ่คยถกูจําคกุ โดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 

 ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานรัฐ ฐานทจุริตตอ่หน้าที� 

 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทฯมหาชนจํากัด กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯและหนว่ยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง 

 มีความรู้ ความสามารถที�สําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถทุ่มเทในการทํางานให้กบับริษัทฯได้

อยา่งเต็มที� และสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท และกิจกรรมตา่งๆของบริษัทฯได้อยา่งสมํ�าเสมอ 

ขั �นตอนการพิจารณา 

 ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�บริษัทฯกําหนด สามารถเสนอชื�อบคุคล เพื�อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็น

กรรมการบริษัท โดยจดัทาํและนําสง่ “แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเสนอชื�อคดัเลือกเป็น



กรรมการบริษัท” พร้อมทั �งเอกสารประกอบการพจิารณาตา่งๆ อยา่งครบถ้วน สง่มายงัเลขานกุารบริษัท  

ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ตามที�อยูด่งันี � 

เลขานุการบริษัท  
เลขที� 222/1398 ชั �น 11 อาคารเดอะ แพลทนัิม แฟชั�นมอลล์ 

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีผู้ ถือหุ้นของบริษัทบริษัทหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นบริษัททุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื�อ

บุคคลเพื�อรับการพิจารณาเสนอชื�อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื�อไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวม

สง่เป็นชดุเดียวกนั 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลดงักล่าว และให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาและเห็นชอบวา่มีความเหมาะสม/สมควรนําเสนอรายชื�อบคุคลดงักลา่วให้ที�

ประชุมสามญัฯพิจารณาและอนมุตัิแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่  โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัท

เป็นที�สิ �นสดุ 

บคุคลที�ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจชืุ�อในวาระการพิจารณาและ

อนมุตัิแตง่ตั �งคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สาํหรับบลุคลที�ไมไ่ด้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบในการประชมุสามญัฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื�นที�เหมาะสมตอ่ไป 

ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นบริษัททา่นใดมีข้อสงสยัในรายละเอยีดและขั �นตอนตา่งๆดงักลา่วข้างต้น ทา่นสามารถ

ติดตอ่และสอบถามมายงั “เลขานุการบริษัท  โทรศัพท์ 0-2121-9999 ต่อ 33” 

 

 

 

 

 

 

 


