หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้
ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนัน้ ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
สามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
เป็ นการล่วงหน้าได้ทกุ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุน้
ผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท เป็ นการล่วงหน้าได้ ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1. เป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ หรือหลายคน ซึง่ ถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของจานวน
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท และ
1.2. ถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันทีถ่ ือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
12 เดือน
2. การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุวาระการประชุม
2.1. เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรือ่ งดังต่อไปนีเ้ ป็ น
วาระการประชุม
(1) เรือ่ งที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงาน ราชการ หรือหน่วยงาน
ที่กากับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็ นไปตาม ข้อบังคับ มติที่ผปู้ ระชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(2) เรื่องซึ่งกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ื อ หุน้ และบริษัท ได้ดาเนิ น การ
กาหนดเป็ นวาระการประชุมแล้ว
(3) เป็ นเรือ่ งที่อยูน่ อกเหนือเขตวัตถุประสงค์หรืออานาจหน้าที่ที่บริษัทจะดาเนินการได้
(4) เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ ประชุมเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบั มติสนับสนุน
ด้วยเสียงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงในเรือ่ งนัน้ ยัง
ไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(5) เรือ่ งที่ให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีขอ้ ความที่ตรงตามความเป็ นจริง มีขอ้ เสนอ
ที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผูเ้ สนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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(6) เรือ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัท
(7) เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2.2. ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนาส่ง “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ” พร้อม
หลักฐานการถือครองหุน้ อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และหลักฐานการแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
 กรณี บุค คลธรรมดา – สาเนาเอกสารที่ ส่ว นราชการออกให้ที่ ยัง ไม่ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 กรณีนิติบคุ คล – สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล แล (กรรมการ)และสาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผแู้ ทน
นิติบคุ คล และลงชื่อ (กรรมการ) รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณาเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
กับเรือ่ งที่เสนอเพิ่มแล้ว ก็จะบรรจุวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ระบุวา่ เป็ นวาระที่เสนอโดยผูถ้ ือ
หุน้
(4) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสาร
หลักฐานไม่ถกู ต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
3.1. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) มีคณ
ุ สมบัติที่ไม่ขดั กับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฏหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฏและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริษัท หรือไม่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ การกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะดาเนินธุรกิจของบริษัทได้
(3) มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสาหรับการปฏิบัติภารกิ จของกรรมการบริษัท รวมถึง
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ
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3.2. ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนาส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ” รวมทัง้ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อใน
เอกสาร
(2) บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีขอ้ มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผูก้ ลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
(3) เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้บคุ คลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ก็จะ
ดาเนินการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป
(4) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ใน
กรณี ที่ ผู้ถื อ หุ้น กรอกข้อ มูลหรือ แนบเอกสารหลัก ฐานไม่ถูก ต้อ งครบถ้ว น หรือ ไม่สมบูร ณ์ห รือ ไม่
สามารถติดต่อได้
4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอ
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตัง้ แต่ 30 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยส่ง
ทาง ir@primeroadgroup.com หรือ ทางไปรษณียต์ ามที่อยูด่ งั นี ้
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 22 ซอย วิภาวดีรงั สิต 19
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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