หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิเทาเทียมกันของผูถือหุน
ทุกราย และเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจึงเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม
สามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑที่บริษัท
กําหนด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอ
ผูถือหุนที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 เปนผูถือหุนของบริษัท โดยไมจํากัดจํานวนหุนและระยะเวลาที่ถือหุนของบริษัท เปนผูถือหุน
ของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และตองถือหุนในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน เชน หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือ
หลั ก ฐานอื่ น จากตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย หรื อ บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(ประเทศไทย) จํากัด เปนตน
2. หลักเกณฑการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม
2.1 เงื่อนไขการพิจารณาเรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิที่จะนําเสนอเรื่องที่บริษัทเห็นวาเปนประโยชนตอบริษัทและ
ผูถือหุนโดยรวม และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกําหนดบรรจุเปน
วาระการประชุม
ทั้งนี้เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะไมพิจารณาเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
(1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุน
มิไดแสดงถึงเหตุอันสมควรเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว
(2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค
(3) เรื่องที่เคยเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติ
สนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
(4) เรื่องที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ กฎ
และระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท
(5) เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ
(6) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว
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(7) เรื่องที่ผูถือหุนเสนอโดยไมมีขอมูลรายละเอียดเพียงพอ หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
บริษัทกําหนดขางตน
(8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือกฎหมายกําหนด
2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุม
สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป ” (แบบ ก) ให ค รบถ ว นพร อ มทั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ กรณี ผู ถื อ หุ น
หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกรายละเอียดของตนลง
ในแบบ ก พรอมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเปนชุดเดียวกัน
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะตองจัดสงใหบริษทั พรอมกับแบบ ก ดังนี้
(ก) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือ
หลั ก ฐานอื่ น จากตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย หรื อ บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถอื หุน
กรณีผูถอื หุนเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
กรณีเปนนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงชื่อใน
แบบ ก พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(3) นําสงแบบ ก พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกําหนดอยางไมเปนทางการกอนไดทาง
โทรสารหมายเลข 0-2748-2063 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที่
ircontact@pp.premier.co.th และจัดสงตนฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท
บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 พรีเมียรคอรเปอเรทปารค ซอยพรีเมียร 2
ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
(4) คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ ซึ่ง
จะตองไมมีลักษณะเขาขายตามขอ 2.1 (1)–(8)
(5) เรื่องที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ บริษั ทจะแจ งใหผูถือหุน ที่เสนอทราบพรอมเหตุผล และจะชี้แ จง
เหตุผลใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
3. หลักเกณฑการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
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(1) มีคุณสมบัตคิ รบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมายบริษัทมหาชน
จํากัด พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท
(2) มีความรู ความสามารถ และประสบการณ ทีเ่ ปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
(3) ไมเปนผูถือหุนหรือเขารวมเปนหุนสวน หรือเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทและ/
หรือบริษทั ยอย
3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม ขอ 1. ตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท” (แบบ ข) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกรายละเอียดของตนใน
แบบ ข พรอมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเปนชุดเดียวกัน
(2) ดําเนินการใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อกรอกขอมูลใน “แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท” (แบบ ค) ใหครบถวน
พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
(3) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะตองจัดสงใหบริษัท ตามที่ระบุในขอ 2.2 (2) ใหครบถวน
พรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก หลักฐานการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
(4) นําสงแบบ ข และแบบ ค พรอมหลักฐานที่บริษัทกําหนดอยางไมเปนทางการกอนได ทาง
โทรสารหมายเลข 0-2748-2063 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที่
ircontact@pp.premier.co.th และจัดสงตนฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่เลขานุการ
บริษัท บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 พรีเมียรคอรเปอเรทปารค
ซอยพรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
(5) คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
(6) บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรับการเสนอชื่อในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการพรอมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ บริษัทจะแจงใหผูถือหุนที่เสนอทราบพรอมเหตุผล และจะชี้แจงเหตุผลให
ทีป่ ระชุมผูถือหุนทราบ
4. ชวงเวลาที่เปดรับเรื่อง
ผูถือหุนที่ตอ งการเสนอเรื่องเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถอื หุน
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท สามารถสงหนังสือแจงมาที่บริษัทไดตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
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