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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

และเสนอชือ่บุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้  
ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ดงันัน้ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท 
เป็นการลว่งหนา้ไดท้กุปีตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษัิท เป็นการลว่งหนา้ได ้ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

1.1. เป็นผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคน ซึง่ถือหุน้และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของจ านวน
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท และ 

1.2. ถือหุน้อยา่งตอ่เนื่องนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเรือ่งเพื่อบรรจใุนวาระการประชมุ เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 
12 เดอืน 

2. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุวาระการประชุม 

2.1. เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรษัิท ขอสงวนสทิธิที่จะไมบ่รรจเุรือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ป็น
วาระการประชมุ 

(1) เรือ่งที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ  ของหนว่ยงาน ราชการ หรอืหนว่ยงาน
ที่ก ากบัดแูลบรษัิท หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตาม ขอ้บงัคบั มติที่ผูป้ระชุมผูถื้อหุน้ หรือ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

(2) เรื่องซึ่งกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และบริษัทไดด้  าเนินการ
ก าหนดเป็นวาระการประชมุแลว้ 

(3) เป็นเรือ่งที่อยูน่อกเหนือเขตวตัถปุระสงคห์รอือ านาจหนา้ที่ท่ีบรษัิทจะด าเนินการได  ้

(4) เรื่องที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนุน
ดว้ยเสยีงที่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ยงั
ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(5) เรือ่งที่ใหข้อ้มลูเอกสารหลกัฐาน ไมค่รบถว้น ไมเ่พียงพอ มีขอ้ความที่ตรงตามความเป็นจรงิ มีขอ้เสนอ
ที่คลมุเครอืและไมส่ามารถติดตอ่ผูเ้สนอใหแ้กไ้ขได ้หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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(6) เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิท 

(7) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหาย
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.2. ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1) ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าสง่ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” พรอ้ม
หลกัฐานการถือครองหุน้ อาทิ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และหลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

 กรณีบุคคลธรรมดา – ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง และลงช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีนิติบคุคล – ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่รบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล )กรรมการ (แล และส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหผู้แ้ทน
นิติบคุคล และลงช่ือ (กรรมการ) รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระ
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

(3) ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท เป็นผูพ้ิจารณาเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
กบัเรือ่งที่เสนอเพิ่มแลว้ ก็จะบรรจวุาระในการประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ระบวุา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อ
หุน้ 

(4) บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมพิ่จารณาเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูหรอืแนบเอกสาร
หลกัฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้น หรอืไมส่มบรูณห์รอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3.1. คณุสมบตัิของบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
(1) มีคณุสมบตัิที่ไม่ขดักบั พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กฏหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฏและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรอื
หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบรษัิท หรอืไมข่ดักบัวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ การก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบรษัิท 

(2) มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่จะด าเนินธุรกิจของบรษัิทได ้

(3) มีความรบัผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอส าหรบัการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึง
สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
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3.2. ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1) ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าสง่ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” รวมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม พรอ้มลงลายมือช่ือใน
เอกสาร 

(2) บริษัทจะพิจารณารายช่ือบุคคลที่ไดร้บัเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง ที่ครบถว้น ถกูตอ้งและมีขอ้มลูเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผูก้ลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

(3) เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหบ้คุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ก็จะ
ด าเนินการเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่ว ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทตอ่ไป 

(4) บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมพิ่จารณาบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกตอ้งครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่
สามารถติดตอ่ได ้

4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอ 

บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ขอ้เสนอดงักลา่วขา้งตน้ได ้นบัตัง้แต ่30 พฤศจิกายน ถึง 31 ธนัวาคม ของทกุปี โดยสง่
ทาง ir@primeroadgroup.com หรอื ทางไปรษณียต์ามที่อยูด่งันี ้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์ 
บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี ชัน้ 22 ซอย วิภาวดีรงัสติ 19  

ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
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