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ที่ ผตพ.  159 / 2558 

                                                                          วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

เร่ือง  การใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอแตงต้ังกรรมการรายใหม 

เปนการลวงหนา 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทฯ ขอนําสงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอให

แตงต้ังกรรมการใหมเปนการลวงหนาสําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 31 (ประจําป 2559) ท้ังฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษจํานวนอยางละ 1 ฉบับ ซึ่งใชหลักเกณฑตามรายละเอียดในเอกสารแนบ โดยไดเผยแพรบนเว็บไซต

ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) หัวขอ “ขอมูลนักลงทุน” ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                                                    ขอแสดงความนับถือ 

     ในนาม บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

                    (นายอัศนี ชันทอง) 

                     ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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วิธีปฏิบัติเรื่อง 
การใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชมุผูถือหุน 

และ 
การเสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมเปนการลวงหนา 

สําหรบัการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 31 (ประจําป 2559) 
 

1.   นโยบายการใหสิทธิแกผูถือหุนที่เทาเทียมกัน 
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายท่ีจะสรางความมั่นใจในสิทธิท่ีเทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย 

โดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอย มาตรการหน่ึงคือการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอ

แตงต้ังกรรมการรายใหมเปนการลวงหนา โดยระเบียบการท่ีกําหนดขึ้นน้ีเปนการใหสิทธิแกผูถือหุนนอกเหนือจากสิทธิ    

ท่ีผูถือหุนมีอยูตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2.   วัตถุประสงค 
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอพึงปฏิบัติตามหลักการกํากับการดูแลกิจการท่ีดี : 

• เปดโอกาสและอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุม        

ผูถือหุน 

• เปดโอกาสและชองทางใหผูถือหุนสวนนอยเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

3.   ระเบียบการ 
(ก) หลักเกณฑในการเสนอเรื่อง 

(1)  สัดสวนการถือหุนข้ันต่ําของผูถือหุนที่จะเสนอเรื่อง 
ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายถือหุนรวมกันไมตํ่ากวารอยละ 1 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเสนอเรื่องได (ณ วันท่ี  30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว  

จํานวน 1,047.96 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 1,047.96 ลานบาท  ซึ่งเปนหุนสามัญท่ีมีสิทธิออก

เสียงท้ังหมดจํานวน 1,047.96 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 1,047.96 ลานบาท ดังน้ันสัดสวนการ

ถือหุนขั้นตํ่ารอยละ 1 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ จึงเทากับ 10.48 ลานหุน) 

(2)  รายละเอียดขอมูลที่ผูถือหุนจะเสนอ จะตองกรอกแบบฟอรม ก. แบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุน ซึ่ง

ควรมีขอมูลอยางนอย ดังน้ี :- 

2.1) ชื่อ ท่ีอยูและเบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดของผูถือหุนท่ีเสนอ 

2.2)  จํานวนหุนท่ีถือครอง ตองไมตํ่ากวาท่ีกําหนดในขอ (1) ขางตน 

2.3)  วัตถุประสงคของการเสนอเพ่ือใหทราบวาผูถือหุนตองการใหบรรจุเปนวาระเพื่อทราบหรือเพื่อ

พิจารณา เปนตน 

2.4)  รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเสนอโดยจะตองชี้แจงขอเท็จจริง เหตุผล และประเด็นท่ีตองการใหทราบ

หรือใหพิจารณา เปนตน 
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2.5)  ขอมูลรายละเอียดอื่นๆ ท่ีผูถือหุนเห็นวาจําเปนและสมควรจะตองชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชนตอการ

พิจารณาหรือตัดสินใจ 

(3) กรณีเสนอใหแตงตั้งกรรมการรายใหม จะตองกรอกแบบฟอรม ข.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ ซึ่งควรมีขอมูลอยางนอย ดังน้ี :- 

3.1)  ประวัติหรือขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการ 

3.1.1)    ขอมูลเบื้องตน เชน ชื่อ อายุ สัญชาติ ประสบการณการทํางาน ประวัติการศึกษา การถือหุน

ในบริษัทฯ เปนตน 

3.1.2)   การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือกิจการท่ีมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ (ถามี) เชน เปนลูกคา ผูขายวัตถุดิบ เปนตน ท้ังน้ี 

เพื่อใหทราบวาบุคคลดังกลาวมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับการเปนกรรมการบริษัทฯ 

หรือไม 

3.2)  ประเภทของกรรมการท่ีจะแตงต้ัง เชน แตงต้ังเพื่อเปนกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการ กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เปนตน 

3.3) หนังสือยินยอมจากบุคคลท่ีเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการ  

3.4)  ในกรณีท่ีเสนอแตงต้ังเปนกรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี:- 

3.4.1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวม

การถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

3.4.2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับ

เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง ท้ังน้ี

ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา

ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3.4.3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร     

ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

3.4.4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอืหุน

รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใช

วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจ

ควบคุม ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ



  

4 

 

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติ

เพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือ

บริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืมคํ้าประกัน 

การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให

บริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยท่ี

มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังน้ีการ

คํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณา

ภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

3.4.5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

หุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ

มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

3.4.6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และ

ไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

3.4.7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3.4.8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวม

บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษารับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

3.4.9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ  
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ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม 3.4.1) ถึง 3.4.9) 

แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน       

ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ     

องคคณะ (Collective decision) ได  

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมี

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง 

3.4.4) หรือ 3.4.6) ใหบริษัทฯ ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็ตอเมื่อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็น

คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การแตงต้ัง

บุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ และจัด

ใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการ

อิสระดวย 

(1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพท่ีทําใหบุคคลดังกลาวมี

คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

(2) เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปน

กรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชนตาม 3.4.5) และ 3.4.6) คําวา “หุนสวน” หมายถึง บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย

จากสํานักงานสอบบัญชีหรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการ

สอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลน้ัน 

3.5)  ในกรณีท่ีเสนอแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

3.5.1) ตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามขอ 3.4) 

3.5.2) ตองไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3.5.3) ตองไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปน

บริษัทจดทะเบียน 

3.5.4) มีหนาท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย

คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.5.5) มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบท้ังน้ี

ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหน่ึงคนท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะ

สามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 
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(4)  ชองทางในการเสนอเรื่อง 
4.1)   ผูถือหุนจะตองกรอกและลงนามในแบบฟอรมดังกลาวขางตน พรอมแนบเอกสารประกอบ             

ใหครบถวนสงถึงบริษัทฯ ดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการ

บริษัทฯ หรือ 

4.2)  สงผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อแจงในเบื้องตน แลวจึงจัดทําเปนหนังสือสงถึงเลขานุการบริษัทฯ 

เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนตอไป 
       

โดยสงมาท่ี :  คุณธนกานต พันธาภิรัตน 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตําบลตล่ิงชัน 

อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

E-mail: Corpcenter@dbp.co.th 

โทรศัพท :  0 3622 4171-8 ตอ 193-194  

โทรสาร   : 0 3622 4192 

(5) ชวงเวลาที่เปดรับเรื่องจากผูถือหุน 
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

(6) คณะกรรมการจะไมรับพิจารณาหรือไมบรรจุเรื่องตอไปนี้เปนวาระการประชมุผูถือหุน 
6.1)  เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการได 

6.2) เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอกลาวอางของผูถือหุนไมไดแสดงใหเห็นถึง

เหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเร่ืองดังกลาว 

6.3)   เร่ืองท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติ

สนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมได

เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากท่ีเสนอในคร้ังกอน 

6.4)   เร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอโดยไมมีขอมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ 

กําหนดขางตน 

6.5)    เร่ืองอื่นท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองบรรจุเปนวาระ      

(ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลและอธิบายใหผูถือหุนเขาใจตอไป) 

(ข) การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากรับเรื่องที่ผูถอืหุนเสนอ 
(1)  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอดังน้ี 

1.1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

จะนําเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน ในการประชุมคร้ังถัดไปหลังจากปดรับเร่ืองแลว ซึ่งจะกําหนดใหมีการประชุมภายใน

เดือนมกราคม 2559 เพื่อพิจารณาผูท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีท่ี
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ตําแหนงดังกลาววางลง ท้ังน้ีการพิจารณาจะเปนไปตามหลักเกณฑการสรรหาท่ีกําหนดไวตามขอ 

(ก) (3) ขางตนทุกประการ หากการพิจารณาไดผูท่ีเหมาะสมแลวจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาตอไป 

1.2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอดังน้ี  

(1.2.1) พิจารณากรรมการรายใหมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได

พิจารณาแลววามีความเหมาะสมท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

(1.2.2) พิจารณาวาระการประชุมจะนําเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอวาระตามขอ (ก) (2) ขางตนให

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด  

(1.2.3) กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอจะเปนการ

ประชุมคร้ังถัดไปหลังจากการปดรับเร่ืองแลว ซึ่งจะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2559 สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 31 

(ประจําป 2559) 

(2)  การบรรจุเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมและเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมดังน้ี 

2.1)  เร่ืองการเสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลววาเหมาะสมและควร

บรรจุเปนวาระการแตงต้ังกรรมการรายใหมในการประชุมผูถือหุน ซึ่งจะแจงในหนังสือเชิญประชุม   

ผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใหความเห็นในวาระดังกลาววาเปนกรรมการรายใหมท่ีเสนอ

โดยผูถือหุน 

2.2) เร่ืองการเสนอวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลววาเหมาะสมและควรบรรจุเปน

วาระการประชุมผูถือหุน ซึ่งจะแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให

ความเห็นในวาระดังกลาววาเปนเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุน 

2.3)  เร่ืองตามขอ 2.1) และ 2.2) ขางตนท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลววาไมเหมาะสมท่ีจะบรรจุ

เปนวาระการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมเหตุผลผานเว็บไซตของบริษัทฯ 

พรอมท้ังแจงการเปดเผยขอมูลดังกลาวผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบอีกคร้ังหน่ึงในวันประชุมผูถือหุน 

2.4) ในกรณีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบใหมีการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนดังกลาวในขอ 2.2) เปน

วาระการประชุมของผูถือหุนแลว คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเร่ืองดังกลาวเปนวาระการประชุม  

ผูถือหุนท่ีจะจัดใหมีขึ้นในคร้ังถัดไป  
__________________________________________________________________ 
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แบบฟอรม ก. 
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน  

สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 31 (ประจาํป 2559) 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................เปนผูถือหุนของ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) จํานวน...................................................หุน  ที่อยู เลขท่ี........................................ 

ถนน...............................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต................................................ 

จังหวัด.....................................................โทรศัพท....................................................โทรสาร................................................ 

E-mail (ถามี)....................................................................................................................................................................... 

 ขาพเจามีความประสงคขอเสนอวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

คร้ังที่ 31 (ประจําป 2559) ดังนี้ 

เร่ืองที่เสนอ :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

วัตถุประสงค :  [       ]  เพื่อทราบ [       ]  เพื่อพิจารณา  [       ]  เพื่ออนมัุติ 

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนขอเสนอขางตน จํานวน..............................แผน 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกตองทุกประการ และ

ยินยอมใหบริษทัเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได ขาพเจาจึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

      ลงลายมือช่ือ............................................ ผูถือหุน 

            (...........................................) 

       วันที่............................................ 

หมายเหตุ :  ผูถอืหุนตองแนบหลักฐานดังน้ี 

 [ 1 ]     หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

[ 2 ]     หลักฐานการแสดงตน ไดแก 

 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบตางดาวกรณีเปนชาวตางประเทศ 

หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาใบอนุญาตขับขี่ ท่ียังไมหมดอายุพรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 กรณีผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลลาสุดหรือมีอายุไมเกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีลงชื่อในแบบขอเสนอเร่ือง ท่ียังไมหมดอายุพรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง ในกรณีเปนผูถือหุนท่ีจดทะเบียนในตางประเทศตองมี โนตารีพับลิครับรองความถูกตองของเอกสารดวย 

 ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกวา 1 วาระ ใหใชสําเนาแบบฟอรมน้ี และกรอกขอมูลพรอมท้ังลงลายมือชื่อใหครบถวน 
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แบบฟอรม ข. 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ 
สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 31 (ประจาํป 2559) 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................เปนผูถือหุนของ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) จํานวน...................................................หุน  ที่อยู เลขท่ี........................................ 

ถนน...............................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต................................................ 

จังหวัด.....................................................โทรศัพท....................................................โทรสาร................................................ 

E-mail (ถามี)....................................................................................................................................................................... 

 ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ  

ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว)...................................................................................................................อายุ...........................ป 

สัญชาติ................................................. เพื่อเขารับการเลือกต้ังเปน  

[       ]  กรรมการ    [       ]  กรรมการตรวจสอบ     [       ]  กรรมการอิสระ  ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน)   

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ไดแนบหลักฐานและรายละเอียดเก่ียวกับประวัติการทํางาน ประวัติการศึกษา การถือหุนของบริษัท การดํารงตําแหนงใน

กิจการอื่น ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได และขอมูลเก่ียวกับบุคคลดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไดรับรองความถูกตอง และให

ความยินยอมใหใชในการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการของบริษัท และรับรองวาจะไมเปดเผยการไดรับเสนอช่ือตอผูใด 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตองทุกประการ และยินยอมให

บริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได ขาพเจาจึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 

                     ลงลายมือช่ือ............................................ ผูถือหุน 

            (...........................................) 

      วันที่............................................ 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ยินยอมใหเสนอชื่อขาพเจาเปนกรรมการดังกลาว

ขางตน และโดยขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน และเอกสารประกอบขางตนมีความถูกตองทุกประการ 

 

         ลงลายมือช่ือ............................................. ผูที่ไดรับการเสนอช่ือ 

                         (...........................................) 

        วันที่............................................ 
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หมายเหตุ :  ผูถอืหุนตองแนบหลักฐานดังน้ี 

[ 1 ]     หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

[ 2 ]     หลักฐานการแสดงตน ไดแก 

 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบตางดาวกรณีเปนชาวตางประเทศ 

หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาใบอนุญาตขับขี่ ท่ียังไมหมดอายุพรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 กรณีผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลลาสุดหรือมีอายุไมเกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีลงชื่อในแบบขอเสนอเร่ือง ท่ียังไมหมดอายุพรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง ในกรณีเปนผูถือหุนท่ีจดทะเบียนในตางประเทศตองมี โนตารีพับลิครับรองความถูกตองของเอกสารดวย 

[ 3 ]     เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ ไดแก ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณการ

ทํางาน ความสามารถ/ ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทท่ีบุคคลดังกลาวเปนผูบริหารหรือกรรมการ จํานวนหุนท่ีถืออยูในบริษัท สวน

ไดเสียกับบริษัทและบริษัทยอย/ บริษัทรวมของบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับบริษัท ท่ีอยูท่ีติดตอได และขอมูลอื่นๆ ท่ี

เห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทหาก

ไดรับการคัดเลือก 

 


