
                    หลกัเกณฑ์การให้สิทธผิู้ถอืหุ้น เสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 
 

              วตัถุประสงค์ 
 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ บริษัท พรอดดิจิ จ  ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) โดยบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึง มีพ้ืนฐานอยู่บนความมีคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียไดรั้บประโยชน์ท่ีเหมาะสมอย่างเป็นธรรม
และย ัง่ยนื 
  บริษทัฯ  จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัโดยบริษทัฯ จะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
ตามเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
 
1.   คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนั  
1.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ขั้นต ่า  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  5  ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มตาม 

มลูค่า ณ วนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั 

1.3   ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนท่ีก  าหนดในขอ้ 1.2 ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวนัท่ีเสนอช่ือบุคคล    
เพื่อเป็นกรรมการบริษทั 

 
2.   คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

2.1 มีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
มหาชนกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตามขอ้บงัคบับริษทั    ตลอดจนหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2.2 มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติัการท างานท่ีดี 

2.3 เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีมีนัยยะส าคญัต่อธุรกิจหลกัของบริษทั มีความสนใจในกิจการของ
บริษทั และสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งพอเพียง 

2.4 เป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับ
กิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ่ื้น 
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3.   ขั้นตอนการเสนอช่ือกรรมการ   
3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติและลกัษณะครบถว้นตามขอ้ 1 ต้องจดัท าหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น

กรรมการบริษทั   ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยใชแ้บบฟอร์ม แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ
บริษัท   โดยมีเอกสารประกอบดงัต่อไปน้ี 

(1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑไ์ดแ้ก่  หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐาน
อ่ืนจากศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูเ้สนอช่ือ 
พร้อมรับรองส าเนา  

(3) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(4) ส าเนาบตัรประชาชน ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเซ็นรับรองส าเนา  
3.2 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เช่น ประวติัการศึกษา  

ประวติัการท างาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมอยา่งอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา  พร้อม
ลงนามเซ็นรับรองความถูกตอ้งของเอกสาร  ส่งเอกสาร  แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัท และหลกัฐานการถือหุน้ของผูเ้สนอพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายงั   
                            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 : thitikan@prodigy.co.th 
 ซ่ึงตอ้งจดัส่งเอกสารตน้ฉบบั  ภายในวนัท่ี 15 มกราคม  2562 ทั้งน้ีอาจจดัส่งส าเนาเอกสารต่างๆ 
 ดงักล่าวอยา่งไม่เป็นทางการล่วงหนา้ได ้โดยผา่นทางโทรสารมายงั เลขานุการบริษทั 

3.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 จะเสนอช่ือบุคคลเพื่อ เป็น
กรรมการบริษทั ผูเ้สนอช่ือรายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัท 

ให้ครบถว้นพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผูเ้สนอช่ือรายถดัมาแต่ละรายกรอกข้อมูลเฉพาะ       
ในส่วนท่ี (1)  และ (2 ) ของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั ใหค้รบถว้นและลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม  แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัท และหลกัฐานตามท่ี
ก  าหนดในขอ้ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม(ถา้มี) ทั้งส้ินเป็นชุดเดียวกนั น าส่งบริษทัตามขอ้ 3.2   
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3.4 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบริษทัมากกว่าหน่ึงคน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท า แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัท      
1 แบบ ต่อ ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 1 คนพร้อมลงช่ือผูเ้สนอไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น พร้อมทั้งแนบ
หลกัฐานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคนดว้ย 

3.5 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบัติของ         
ผูเ้สนอช่ือ และผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เพื่อน าเสนอต่อกรรมการบริษทั  

3.6 บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือท่ีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะบรรจุรายช่ือ
บุคคลดงักล่าวในระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปี ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  

 
 
                                                                          ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษทัประจ าปี  2562 
 

(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว............................... ........................................................................เป็นผูถื้อหุ้นของ       
บริษทั พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน........................หุน้ อยูบ่า้นเลขท่ี....................................................................................... 
ถนน.................................................................................ต าบล/แขวง.............................................................................  อ าเภอ/เขต
.........................................................จงัหวดั............... ..........โทรศพัทมื์อถือ.................................................................โทรศพัทบ์า้น/      
ท่ีท างาน.....................................................................E-mail (ถา้มี).......................................................................................................  
จ านวนหุน้.............................................................................ระยะเวลาท่ีถือ......................... ......................................................ปี/เดือน 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................ ......................................อายุ.................ปี  
เป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ์ของบริษทั และมีหลกัฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติั  ได้แก่  การศึกษาและประวติัการท างาน และ
เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน..................แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั” น้ี หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วาม
ยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 
       ........................................................ผูถื้อหุน้ 
      (......................................................) 
      วนัท่ี............................................... 
 

(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ตามขอ้ (2)  ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตาม ขอ้ 2 ของหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผูถื้อหุ้น   
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพ่ือเป็นหลักฐาน 
ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 
      .........................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
      (......................................................) 
      วนัท่ี............................................... 
 
 
หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพร้อมแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทั 
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก ่หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

หรือ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐานการแสดงตน ไดแ้ก ่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอน้ี พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

3. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร. 0-3433-2613, E-mail Address  
thitikan@prodigy.co.th  เลขานุการบริษทั  กอ่นส่งตน้ฉบบั   

4.  ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทั” จะตอ้งส่งถึงบริษทัฯ ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2562   เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล สรรหาและก  าหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 



 


