
           บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
1.  วตัถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) โดยบริษทัฯ 
มีความมุ่งมัน่ในการกา้วสู่ความเป็นเลิศในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีพ้ืนฐานอยูบ่นความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บประโยชน์ท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื 

บริษทัฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้
ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ จะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  และ
เสนอบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ตามเกณฑท่ี์
บริษทัฯ ก าหนด 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี 

2.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 1,000,000 หุน้โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัได ้
2.2  ตอ้งถือหุน้ในบริษทัฯ ตามขอ้ 1.1 อยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 12 เดือน จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองระเบียบวาระการประชุมหรือ 
       บุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 
2.3  สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น ส าเนาใบหุน้ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด 

                      หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “ แบบขอเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ” และลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตามท่ีระบุ ส่งมายงั
บริษทัฯ ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ท่ี investor@tkrungthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2212-4864  หรือ ตามท่ีอยูด่งัน้ี (จะถือ
วนัท่ีตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้ซองเป็นส าคญั) 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
บริษทั ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 
แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
ระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

3.2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีในวาระการประชุม 
3.2.1  เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ใหข้อ้มูล หรือเอกสารไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตาม 

ความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
3.2.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั 

ดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เกณฑก์ารก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
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3.2.3 เร่ืองท่ีเป็นประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
3.2.4 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้
3.2.5 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงนอ้ย

กวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  
3.2.6 เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งบรรจุเป็นวาระ  

3.3 เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ
หุน้พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

3.4  เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะแจง้เป็นเร่ืองเพ่ือทราบ และช้ีแจงเหตุผล ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ดว้ย   

4. การเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

4.1 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 

4.2 กรอก “ แบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ”,  
“แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ” และ “หนงัสือยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ”  แลว้น าส่งตน้ฉบบัเอกสารพร้อมหลกัฐานมายงับริษทัฯ ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ท่ี investor@tkrungthai.com  
หรือทางโทรสาร หมายเลข  0-2212-4864 หรือตามท่ีอยูด่งัน้ี (จะถือวนัท่ีตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้ซองเป็นส าคญั) 

 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บริษทั ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 

แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

 
4.3 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.), ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535, ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

4.4 มีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกนักบับริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
4.5 คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว และใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไป 
4.6 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรั้บการบรรจุช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการ 
4.7 บุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะแจง้เป็นเร่ืองเพ่ือทราบ และช้ีแจงเหตผุล ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 
 

5. ระยะเวลาในการยืน่เอกสาร : ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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