หลักเกณฑ์ ผ้ ถู อื หุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ ารับการ
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2.2 สัดส่วนการถื อหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 หุ้น และจะต้ องถื อหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่ อง
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กําหนดในข้ อ 2.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ
2.4 ต้ องถื อหุ้นตามสัดส่วนที่ กําหนดในข้ อ 2.2 ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกํ าหนดสิทธิ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในปี นัน้
หากบริ ษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นในปี นันแล้
้ วไม่พบ
ชื่อผู้ถือหุ้นตามข้ อ 2.1 หรื อถือหุ้นไม่ครบกําหนดตามข้ อ 2.2 แต่วาระการประชุมหรื อชื่อบุคคลที่เสนอเป็ น
กรรมการได้ ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาวาระการประชุม
หรื อไม่เสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั ้นให้ ที่ประชุมพิจาณา
3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิการเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรื่ องที่ไม่บรรจุให้ เป็ นระเบียบวาระการประชุม
1) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานข้ าราชการหรือ
ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีของ
บริ ษัท
2) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
3) เรื่องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เว้ นแต่ เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความ
เสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4) เรื่องที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว
5) เรื่องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทฯ จะดําเนินการได้
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6) เรื่องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรื อเสนอไม่ทนั ระยะเวลาที่กําหนด
7) เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อ
คลุมเครื อหรื อไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
3.2 เงื่อนไขและขั ้นตอนการพิจารณา
1) ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยใช้ แบบ
เสนอระเบี ย บวาระการประชุม ผู้ถื อหุ้น ประจํ า ปี ในส่ว นท้ า ยของหลัก เกณฑ์ นี ้ ทางโทรสาร
ห ม า ย เล ข 0 2 -3 3 2 8 5 4 1 ห รื อ อี เม ล์ ข อ ง ฝ่ า ย ป ร ะ ส า น ง า น เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท ที่
linda@prakit.com ทังนี
้ ้ ต้ องส่งต้ นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 และ 2.3 หรื อ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเอกสารเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
(ถ้ ามี) ให้ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
2) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้ มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ า
มี) มายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอวาระการประชุม
มากกว่าหนึ่งระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกรายละเอียดทุกเรื่ องในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน และเสนอต่อ
คณะกรรมการพร้ อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2564
4) เลขานุการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองดังนี ้
4.1) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทฯ จะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน
14 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัทฯ
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 (หากตรงกับวันหยุดให้ เลือ่ นเป็ นวันทําการก่อนวันหยุด
นัน)
้ เลขานุการบริ ษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง
4.2) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 2 เลขานุการบริ ษั ทฯ จะส่ง
หนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 21 มกราคม 2565
4.3) เรื่ องที่ไม่เข้ าข่ายตามข้ อ 4.1 และ 4.2 เลขานุการบริ ษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ในการประชุมกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2565
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5) คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมฯ ที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอมาซึง่ จะต้ อง
ไม่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามข้ อ 3.3.1 (1-7)
6) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทั ้งข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และสําหรับเรื่ องที่ไม่ผ่านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ จะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบทัน ที ห ลัง การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อในวันทําการถัดไป พร้ อมทังแจ้
้ งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ website ของบริ ษัทฯ ที่ www.prakit.com และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย
4. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิการเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
4.1 คุณสมบัติของกรรมการ
1) มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551
2) มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ทํางานที่
ผ่านมาอย่างยาวนาน
3) เป็ นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่และเพียงพอ
4) เป็ นผู้ประกอบไปด้ วย คุณธรรมและจริ ยธรรมในการดําเนินงาน
4.2 ขันตอนในการพิ
้
จารณา
1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2. ต้ องจัดทําแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยใช้ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์ นี ้ ผ่านโทรสารหมายเลข 02-3328541 หรื อ อีเมล์ของผู้
ประสานงานฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทฯ ที่ linda@prakit.com ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับ
พร้ อมลงชื่อเป็ นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 และ 2.3 และเอกสารต่าง ๆ
ให้ ถงึ บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2) หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องส่งให้ บริ ษัทพร้ อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการ
2.1) หลักฐานการถือหุ้นได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2) หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ
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2.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทํางาน
ของบุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ และเอกสารอื่ น ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
3) ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก
ข้ อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน ส่งต้ นฉบับ
มาที่บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
4) เลขานุการบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้กลัน่ กรองนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทฯ จะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน
วันที่ 14 มกราคม 2565 หากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัทฯ
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 (หากตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุด
นัน)
้ เลขานุการบริ ษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง
4.2) หากบุคคลที่รับการเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามข้ อ 4.1 เลขานุการบริ ษัทฯ จะส่งหนังสือ
แจ้ งผู้ถือหุ้นเพือ่ ทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 21 มกราคม 2565
4.3) กรณีที่ไม่เข้ าข่ายตาม 4.1 หรื อ 4.2 เลขานุการบริ ษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2565
5) คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อที่ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอมา
6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ บรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ สําหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันที หลังการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท หรื อในวันทําการถัดไปของการประชุม พร้ อมทัง้ ชี ้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.prakit.com และแจ้ งที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย
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