
 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธผิู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

วตัถุประสงค์ 
 

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พรอดดิจิ จ  ากัด (มหาชน) 
(“บริษทั”) โดยบริษทั มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูบ่นความมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บประโยชน์ท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยนื 

บริษัท จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ล่วงหน้า ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อ     
ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษทั จะพิจารณาการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก  าหนด 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.1 เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
1.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ขั้นต ่า ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  2  ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มตาม
 มูลค่า ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม 
1.3 ถือหุน้บริษทัฯในสดัส่วนท่ีก  าหนดตาม 1.2 ต่อเน่ืองมาไมน่อ้ยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุน้จนถึงวนัท่ี 

 เสนอระเบียบวาระการประชุม 
 

2. เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
2.1 เร่ืองท่ีก  าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
2.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี 

 ก ากบัดูแลบริษทัหรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และการก ากบั   
  ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

2.3 เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
2.4 เร่ืองท่ีเป็นอ  านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

 อยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม   
2.5 เร่ืองท่ีบริษทัฯไดด้  าเนินการแลว้ 

 



2.6 เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
2.7 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายใน

ระยะเวลาท่ีก  าหนด หรือไม่สามารถติดต่อได ้
2.8 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีก  าหนด 

 
3. ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระประชุม 
 3.1   ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติั และลกัษณะ ครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการ                  

 ประชุมต่อคณะกรรมการโดยใช ้“ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ”
 และมีเอกสารประกอบ ดงัต่อไปน้ี     

(1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย)  จ  ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูเ้สนอช่ือ 
พร้อมรับรองส าเนา 

(3) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)  
3.2   ผูถื้อหุน้สามารถส่งเอกสาร  แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี และหลกัฐาน 
         การถือหุน้ของผูเ้สนอระเบียบวาระพร้อมเอกสารประกอบ ล่วงหนา้อยา่งไม่เป็นทางการผา่นทาง            

โทรสารและอีเมล ์และตอ้งจดัส่งเอกสารตน้ฉบบัทั้งหมดมายงับริษทัภายใน วนัท่ี 15 มกราคม 2560 
 

       เลขานุการบริษทั 
บริษทั  พรอดดิจิ จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 7/3 หมู่ 3 ต.บางกระเบา 
อ.นครชยัศรี  จ.นครปฐม  73120 
โทรศพัท ์0-3433-2611-2 โทรสาร  0-3433-2613 

   Email: ir@prodigy.co.th 
 

3.3  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอ   ระเบียบวาระการ
 ประชุมต่อคณะกรรมการ ผูเ้สนอรายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ” ให้ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูเ้สนอรายถดัไปกรอก
ขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี  (1)  และ  (2)  ของ  “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

 ประจ าปี ” ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการ 
 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี)  ทั้งส้ินของผูถื้อหุ้นทุกราย

เป็นชุดเดียวกนัน าส่งบริษทั ตามขอ้ 3. 2 
 



 
 

3.4    ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอระเบียบวาระ 
         การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า “ แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม  
         สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ” 1 แบบ  ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 
3.5    เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุมใน 
        หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  
 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................ ...................................... 
อยูบ่า้นเลขที่..................................ถนน...................................... ........ต  าบล/แขวง................................................ ............... 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................... ..............โทรศพัทมื์อถือ......................................................... 
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน.......................................... E-mail (ถา้มี)..................................................................... ...................... 
จ านวนหุน้.....................................หุน้ ระยะเวลาที่ถือหุน้........................ .......................................ปี/เดือน 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 

□ เพื่ออนุมติั         □ เพื่อพิจารณา     
เร่ือง .................................................................................... ........................................................................................ ....... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
              (3). โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณาและมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เทจ็จริง หรือ
เหตุผล เป็นตน้)............................................................................................ .................................................. ..................... 
............................................................................................................................................................ ................................ 
ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้  จ  านวน..................................แผ่น 
  ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีน้ี หลกัฐาน      
การถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 
        ........................................................ผูถ้ือหุน้ 
       (......................................................)  
       วนัที่...............................................  
 
หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก ่หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐานการแสดงตน ไดแ้ก ่กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอน้ี พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

3. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร. 0-3433-2613, E-mail 
Address  ir@prodigy.co.th  เลขานุการบริษัท   ก่อนส่งต้นฉบับ  “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี ”           
มายงับริษทั 

4. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” จะตอ้งส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี  15 มกราคม 2560  เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

 



 


