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ท่ี ผตพ.  125 / 2560 

                                                                          วนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 

เร่ือง  การให้สทิธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่ 
เป็นการลว่งหน้า 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทฯ ขอน าสง่วิธีปฏิบติัเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้
แต่งตัง้กรรมการใหม่เป็นการลว่งหน้าส าหรับการประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 33 (ประจ าปี 2561) ทัง้ฉบบัภาษาไทย
และภาษาอังกฤษจ านวนอย่างละ 1 ฉบบั ซึ่งใช้หลกัเกณฑ์ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกัลงทนุ” ตัง้แต่วนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 ถงึวนัท่ี 18 มกราคม 2561 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
     ในนาม บริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จ ากดั (มหาชน) 

                    (นายอศันี ชนัทอง) 
                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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วิธีปฏิบัติเร่ือง 
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

และ 
การเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 33 (ประจ าปี 2561) 
 

1.   นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทยีมกัน 
บริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกนัต่อผู้ถือหุ้นทกุราย 

โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มาตรการหนึ่งคือการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอ
แต่งตัง้กรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่ก าหนดขึน้นีเ้ป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิ    
ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามบญัญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.   วัตถุประสงค์ 
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามข้อพงึปฏิบติัตามหลกัการก ากบัการดแูลกิจการที่ดี : 

• เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม        
ผู้ถือหุ้น 

• เปิดโอกาสและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอผู้สมคัรในต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 

3.   ระเบียบการ 
(ก) หลักเกณฑ์ในการเสนอเร่ือง 

(1)  สัดส่วนการถือหุ้นขัน้ต ่าของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเร่ือง 
ผู้ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่ต ่ากว่าร้อยละ 1 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอเร่ืองได้ (ณ วันที่  30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว  
จ านวน 1,047.96 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,047.96 ล้านบาท  ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดจ านวน 947.96 ล้านหุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 1 บาท เป็นเงิน 947.96 ล้านบาท ดังนัน้สัดส่วนการ    
ถือหุ้นขัน้ต ่าร้อยละ 1 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ จงึเท่ากบั 9.48 ล้านหุ้น) 

(2)  รายละเอียดข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม ก. แบบเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ควรมีข้อมลูอย่างน้อย ดงันี ้:- 
2.1) ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นท่ีเสนอ 
2.2)  จ านวนหุ้นท่ีถือครอง ต้องไม่ต ่ากว่าท่ีก าหนดในข้อ (1) ข้างต้น 
2.3)  วัตถุประสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าผู้ ถือหุ้ นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่อ

พิจารณา เป็นต้น 
2.4)  รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองที่เสนอโดยจะต้องชีแ้จงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้ทราบ

หรือให้พิจารณา เป็นต้น 
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2.5)  ข้อมลูรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจ าเป็นและสมควรจะต้องชีแ้จงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อการ
พิจารณาหรือตดัสนิใจ 

(3) กรณีเสนอให้แต่งตัง้กรรมการรายใหม่ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม ข.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ ซึง่ควรมีข้อมลูอย่างน้อย ดงันี  ้:- 
3.1)  ประวติัหรือข้อมลูเกี่ยวกบับคุคลที่เสนอให้แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

3.1.1)    ข้อมลูเบือ้งต้น เช่น ชื่อ อาย ุสญัชาติ ประสบการณ์การท างาน ประวติัการศกึษา การถือหุ้น
ในบริษัทฯ เป็นต้น 

3.1.2)   การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันกบักิจการของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) เช่น เป็นลูกค้า ผู้ ขายวัตถุดิบ เป็นต้น ทัง้นี ้
เพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกลา่วมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบัการเป็นกรรมการบริษัทฯ 
หรือไม่ 

3.2)  ประเภทของกรรมการที่จะแต่งตัง้ เช่น แต่งตัง้เพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการ กรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ เป็นต้น 

3.3) หนงัสอืยินยอมจากบคุคลที่เสนอให้แต่งตัง้เป็นกรรมการ  
3.4)  ในกรณีที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี:้- 

3.4.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

3.4.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้  ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3.4.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย         
ในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

3.4.4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม ของผู้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืมค า้ประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรัพย์ที่
มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้าร
ค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

3.4.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น   
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือหุ้ นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

3.4.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตัง้ 

3.4.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้ น  
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3.4.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

3.4.9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  
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ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตาม 3.4.1) ถึง 3.4.9) 
แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน       
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ     
องค์คณะ (Collective decision) ได้  

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
3.4.4) หรือ 3.4.6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จดัให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้
บคุคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ
อิสระด้วย 
(1) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมี

คณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ให้บคุคลดังกลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วเป็น

กรรมการอิสระ 
เพื่อประโยชน์ตาม 3.4.5) และ 3.4.6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากส านักงานสอบบัญชีหรือผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
สอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

3.5)  ในกรณีที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้
3.5.1) ต้องมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามข้อ 3.4) 
3.5.2) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3.5.3) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกนั เฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

3.5.4) มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
คณุสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.5.5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทัง้นี ้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
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(4)  ช่องทางในการเสนอเร่ือง 
4.1)   ผู้ ถือหุ้ นจะต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้น พร้อมแนบเอกสารประกอบ             

ให้ครบถ้วนส่งถึงบริษัทฯ ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการ
บริษัทฯ หรือ 

4.2)  สง่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งในเบือ้งต้น แล้วจงึจดัท าเป็นหนงัสือสง่ถงึเลขานกุารบริษัทฯ 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ถือหุ้นต่อไป 

       

โดยสง่มาที ่:  คณุธนกานต์ พนัธาภิรัตน์ 
เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จ ากดั (มหาชน) 
69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ต าบลตลิง่ชนั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบรีุ 18000 
E-mail: Corpcenter@dbp.co.th 
โทรศพัท์ :  0 3622 4171-8 ต่อ 193-194  
โทรสาร   : 0 3622 4192 

(5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น 
ตัง้แต่วนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 ถงึวนัท่ี 18 มกราคม 2561 

(6) คณะกรรมการจะไม่รับพจิารณาหรือไม่บรรจุเร่ืองต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
6.1)  เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
6.2) เร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

เหตอุนัควรสงสยัเกี่ยวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักลา่ว 
6.3)   เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ  12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้
เปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญัจากที่เสนอในครัง้ก่อน 

6.4)   เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
ก าหนดข้างต้น 

6.5)    เร่ืองอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ      
(ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ จะชีแ้จงเหตผุลและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจต่อไป) 

(ข) การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากรับเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 
(1)  การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอดงันี ้

1.1) การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
จะน าเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ในการประชุมครัง้ถัดไปหลังจากปิดรับเร่ืองแล้ว ซึ่งจะก าหนดให้มีการประชุมภายใน
เดือนมกราคม 2561 เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่
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ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง ทัง้นีก้ารพิจารณาจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การสรรหาที่ก าหนดไว้ตามข้อ 
(ก) (3) ข้างต้นทุกประการ หากการพิจารณาได้ผู้ที่เหมาะสมแล้วจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

1.2) การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอดงันี ้ 
(1.2.1) พิจารณากรรมการรายใหม่ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้

พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
(1.2.2) พิจารณาวาระการประชุมจะน าเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระตามข้อ (ก) (2) ข้างต้นให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  
(1.2.3) ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอจะเป็นการ

ประชุมครัง้ถัดไปหลงัจากการปิดรับเร่ืองแล้ว ซึ่งจะก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 33 
(ประจ าปี 2561) 

(2)  การบรรจเุร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่และเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมดงันี ้
2.1)  เร่ืองการเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควร

บรรจุเป็นวาระการแต่งตัง้กรรมการรายใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม   
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดงักล่าวว่าเป็นกรรมการรายใหม่ที่เสนอ
โดยผู้ถือหุ้น 

2.2) เร่ืองการเสนอวาระการประชมุที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจเุป็น
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้
ความเห็นในวาระดงักลา่วว่าเป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น 

2.3)  เร่ืองตามข้อ 2.1) และ 2.2) ข้างต้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะบรรจุ
เป็นวาระการประชมุผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
พร้อมทัง้แจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และจะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นทราบอีกครัง้หนึง่ในวนัประชมุผู้ถือหุ้น 

2.4) ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้ นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวในข้อ 2.2) เป็น
วาระการประชุมของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระการประชุม  
ผู้ถือหุ้นท่ีจะจดัให้มีขึน้ในครัง้ถดัไป  

__________________________________________________________________ 
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แบบฟอร์ม ก. 
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 33 (ประจ าปี 2561) 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... .........เป็นผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จ ากดั (มหาชน) จ านวน...................................................หุ้น  ท่ีอยู่ เลขท่ี........................................ 
ถนน...............................................ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต...... .......................................... 
จงัหวดั.....................................................โทรศพัท์....................................................โทรสาร................................................ 
E-mail (ถ้ามี).......................................................................................................................................................................  

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ของบริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 33 (ประจ าปี 2561) ดงันี ้
เร่ืองท่ีเสนอ :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

วตัถปุระสงค์ :  [       ]  เพ่ือทราบ [       ]  เพ่ือพจิารณา  [       ]  เพ่ืออนมุตั ิ

โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 

และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนับสนนุข้อเสนอข้างต้น จ านวน..............................แผน่ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ ข้าพเจ้าจงึลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 

      ลงลายมือช่ือ............................................ ผู้ ถือหุ้น 

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

       วนัท่ี............................................ 

หมายเหต ุ:  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

[ 1 ]     หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนา Statement จากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือ ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

[ 2 ]     หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ 
 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางหรือใบตา่งด้าวกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ 

หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบอนุญาตขบัข่ี ท่ียงัไม่หมดอายุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลลา่สดุหรือมีอายไุม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีลงช่ือในแบบขอเสนอเร่ือง ท่ียงัไม่หมดอายุพร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศต้องมี โนตารีพบัลิครับรองความถกูต้องของเอกสารด้วย 

 ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้ส าเนาแบบฟอร์มนี ้และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน 
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แบบฟอร์ม ข. 

แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 33 (ประจ าปี 2561) 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จ ากดั (มหาชน) จ านวน...................................................หุ้น  ท่ีอยู่ เลขท่ี........... ............................. 
ถนน...............................................ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต...... .......................................... 
จงัหวดั.....................................................โทรศัพท์....................................................โทรสาร................................................  
E-mail (ถ้ามี)...................................................................................................................... ................................................. 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ  
ช่ือ (นาย/ นาง/ นางสาว)...................................................................................................................อาย.ุ..........................ปี 
สญัชาต.ิ................................................ เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น  

[       ]  กรรมการ    [       ]  กรรมการตรวจสอบ     [       ]  กรรมการอิสระ  ของบริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จ ากดั (มหาชน)   
โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
....................................................................................................................... .................................................................... 

ทัง้นี ้ได้แนบหลกัฐานและรายละเอียดเก่ียวกับประวตัิการท างาน ประวตัิการศึกษา การถือหุ้ นของบริษัท การด ารงต าแหน่งใน
กิจการอ่ืน ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ และข้อมลูเก่ียวกบับคุคลดงักล่าว โดยบคุคลดงักล่าวได้รับรองความถูกต้อง และให้
ความยินยอมให้ใช้ในการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการของบริษัท และรับรองวา่จะไมเ่ปิดเผยการได้รับเสนอช่ือตอ่ผู้ใด 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 

                     ลงลายมือช่ือ............................................ ผู้ ถือหุ้น 

            (...........................................) 
      วนัท่ี............................................ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ยินยอมให้เสนอช่ือข้าพเจ้าเป็นกรรมการดงักล่าว
ข้างต้น และโดยขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัคิรบถ้วน และเอกสารประกอบข้างต้นมีความถกูต้องทกุประการ 

 

         ลงลายมือช่ือ............................................. ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

                         (...........................................) 
        วนัท่ี............................................ 
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หมายเหต ุ:  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

[ 1 ]     หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนา Statement จากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือ ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

[ 2 ]     หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ 
 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางหรือใบตา่งด้าวกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ 

หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบอนุญาตขบัข่ี ท่ียงัไม่หมดอายุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลลา่สดุหรือมีอายไุม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีลงช่ือในแบบขอเสนอเร่ือง ท่ียงัไม่หมดอายุพร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศต้องมี โนตารีพบัลิครับรองความถกูต้องของเอกสารด้วย 

[ 3 ]     เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวตัิส่วนตวั ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน ความสามารถ/ ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ในบริษัท สว่น
ได้เสียกบับริษัทและบริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัท ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได้ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ี
เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทัง้หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทหาก
ได้รับการคดัเลือก 

 


