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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคล เพือ่รับการพจิารณา
เลอืกตั้งเป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็)การส่งเสริมการก ากบั ูแลกิจการท่ี ีของบริษทั ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ าก ั มมหาน)  
(“บริษทัฯ”  โ ยบริษทัฯ มีความมุ่งมั)่ใ)การกา้วสู่ความเป็)เลิศใ)เร่ืองการก ากบั ูแลกิจการท่ี ี มีพื้)ฐา)อยูบ่)
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้ผูถื้อหุ)้และผูมี้ส่ว)ไ เ้สียไ รั้บประโยน)์ท่ีเหมาะสมอยา่ง
เป็)ธรรมและย ัง่ย)ื 

บริษทัฯ จึงเห็)ควรเปิ โอกาสใหผู้ถื้อหุ)้เส)อระเบียบวาระการประนุมสามญัผูถื้อหุ)้ และบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็)กรรมการล่วงห)า้ ซ่ึงถือเป็)ส่ว)ห)่ึงของการก ากบั ูแลกิจการท่ี ีของบริษทัฯ เพื่อแส ง
ใหเ้ห็)ถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ)้ทุกรายอยา่งเป็)ธรรมและเท่าเทียมก)ั โ ยบริษทัฯ จะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้)
เส)อระเบียบวาระการประนุมสามญัผูถื้อหุ)้  และเส)อบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็)กรรมการของบริษทัฯ ตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าห)  

2.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ)้ท่ีจะเส)อระเบียบวาระการประนุมสามญัผูถื้อหุ)้ หรือเส)อน่ือบุคคลเพื่อ  ารงต าแห)่งกรรมการ 

ตอ้งมีคุณสมบติั  งั)้ี 
2.1 เป็)ผูถื้อหุ้)ของบริษทัฯ อยา่ง)อ้ย 1,000,000 หุ)้โ ยอาจเป็)ผูถื้อหุ้)รายเ ียว หรือ หลายราย

รวมก)ัไ  ้
2.2 ตอ้งถือหุ)้ใ)บริษทัฯ ตามขอ้ 1.1 อยา่งต่อเ)่ืองอยา่ง)อ้ย 12 เ ือ) จ)ถึง ว)ัท่ีเส)อเร่ืองระเบียบ  

วาระการประนุม หรือบุคคลเพื่อ  ารงต าแห)่งกรรมการ 
2.3 สามารถแส งหลกัฐา)การถือหุ)้ เน่) ส าเ)าใบหุ)้ ห)งัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 

หลกัฐา)อ่ื)จากตลา หลกัทรัพยฯ์ หรือบริษทั ศู)ยรั์บฝากหลกัทรัพย ์มประเทศไทย  จ าก ั 

3.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 ผูถื้อหุ)้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้)ตามท่ีบริษทัฯ ก าห)  สามารถเส)อระเบียบวาระการประนุมโ ย

กรอก “ แบบขอเส)อเร่ืองเพื่อบรรจุเป็)ระเบียบวาระใ)การประนุมสามญัผูถื้อหุ)้ประจ าปี 2560 ” และลง)าม
พร้อมแ)บหลกัฐา)ตามท่ีระบุ ส่งมายงับริษทัฯ ทางจ หมายอิเลคทรอ)ิคส์ท่ี investor@tkrungthai.com หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0-2212-4864  หรือ ตามท่ีอยู ่งั)้ี (จะถือว)ัท่ีตราประทบัไปรษณียบ์)ห)า้ซองเป็)ส าคญั) 

ฝ่าย)กัลงทุ)สัมพ)ัธ์ 
บริษทั ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ าก ั มมหาน)  

เลขท่ี 23 ซอยจ)ัท)์ 43 แยก 21 
แขวงทุ่งว ั อ) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

กรณีผูถื้อหุ้)หลายรายรวมก)ัเส)อวาระการประนุมผูถื้อหุ)้ ผูถื้อหุ้)ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเส)อ
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็)ระเบียบวาระใ)การประนุมสามญัผูถื้อหุ)้ประจ าปี 2560” และลงลายมือน่ือไวเ้ป็)หลกัฐา) แลว้
รวมส่งเป็)นุ เ ียวก)ั 
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3.2 คณะกรรมการขอสงว)สิทธิไม่บรรจุเร่ือง งัต่อไป)้ีใ)วาระการประนุม 
3.2.1 เร่ืองท่ีเส)อโ ยผูถื้อหุ้)ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้) ใหข้อ้มูล หรือเอกสารไม่ครบถว้) ไม่    
         เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็)จริง หรือเส)อมาไม่ท)ัภายใ)ระยะเวลาท่ีก าห)  
3.2.2 เร่ืองท่ีข ักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของห)่วยงา)รานการ หรือ 
         ห)่วยงา)ท่ีก ากบั ูแลการ  าเ)ิ)งา)ของบริษทัฯ หรือไม่เป็)ไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั     
         มติท่ีประนุมผูถื้อหุ้) เกณฑ์การก ากบั ูแลกิจการท่ี ีของบริษทัฯ 
3.2.3 เร่ืองท่ีเป็)ประโยน)์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใ โ ยเฉพาะ 
3.2.4 เร่ืองท่ีอยู)่อกเห)ืออ า)าจท่ีบริษทัฯ จะ  าเ)ิ)การไ  ้
3.2.5 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้)ไ เ้คยเส)อต่อท่ีประนุมผูถื้อหุ)้ใ)รอบ 12 เ ือ)ท่ีผา่)มา และไ รั้บมติ 
         ส)บัส)ุ) ว้ยเสียง)อ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ า)ว)สิทธิออกเสียงทั้งหม  โ ยท่ีขอ้เทจ็จริงยงั 
         ไม่ไ เ้ปล่ีย)แปลงอยา่งมี)ยัส าคญั  
3.2.6 เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็)วา่ไม่มีความจ าเป็)ท่ีตอ้งบรรจุเป็)วาระ  

3.3 เร่ืองท่ีผา่)ความเห็)นอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะบรรจุเป็)ระเบียบวาระการประนุมใ)ห)งัสือ
เนิญประนุมผูถื้อหุ)้พร้อมความเห็)ของคณะกรรมการ 

3.4 เร่ืองท่ีไม่ผา่)ความเห็)นอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะแจง้เป็)เร่ืองเพื่อทราบ และน้ีแจงเหตุผล 
ใ)การประนุมสามญัผูถื้อหุ)้ ว้ย   

4. การเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

4.1 ผูถื้อหุ)้ท่ีจะเส)อน่ือกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้)ตามขอ้ 2 
4.2 กรอก “ แบบขอเส)อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็)กรรมการใ)การประนุมสามญัผูถื้อหุ)้

ประจ าปี 2560 ”,  “แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไ รั้บการเส)อน่ือใหเ้ขา้  ารงต าแห)่งกรรมการ” และ “ห)งัสือย)ิยอม
ของบุคคลท่ีไ รั้บการเส)อน่ือเลือกตั้งเป็)กรรมการ”  แลว้) าส่งต)้ฉบบัเอกสารพร้อมหลกัฐา)มายงับริษทัฯ ทาง
จ หมายอิเลคทรอ)ิคส์ท่ี investor@tkrungthai.com  หรือทางโทรสาร หมายเลข  0-2212-4864 หรือตามท่ีอยู ่งั)้ี 
(จะถือว)ัท่ีตราประทบัไปรษณียบ์)ห)า้ซองเป็)ส าคญั) 

 
ฝ่าย)กัลงทุ)สัมพ)ัธ์ 

บริษทั ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ าก ั มมหาน)  
เลขท่ี 23 ซอยจ)ัท)์ 43 แยก 21 

แขวงทุ่งว ั อ) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
กรณีผูถื้อหุ้)หลายรายรวมก)ัเส)อน่ือกรรมการ ผูถื้อหุ)้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเส)อบุคคลเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป็)กรรมการใ)การประนุมสามญัผูถื้อหุ)้ประจ าปี 2560” และลงลายมือน่ือไวเ้ป็)หลกัฐา) 
แลว้รวมส่งเป็)นุ เ ียวก)ั 
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4.3 บุคคลท่ีไ รั้บการเส)อน่ือเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็)กรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้)ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าห) โ ยส า)กังา)คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลา หลกัทรัพย ์มก.ล.ต. , ตลา หลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, พระรานบญัญติับริษทัมหาน) พ.ศ. 2535, ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

4.4 มีประสบการณ์ใ)ธุรกิจเ ียวก)ักบับริษทัฯ ไม่)อ้ยกวา่ 10 ปี 
4.5 คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาคุณสมบติัของบุคคล งักล่าว และใหค้วามเห็)ต่อคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาเส)อใหท่ี้ประนุมผูถื้อหุ)้เลือกตั้งเป็)กรรมการของบริษทัฯ ต่อไป 
4.6 บุคคลท่ีไ รั้บความเห็)นอบจากคณะกรรมการ จะไ รั้บการบรรจุน่ือใ)วาระการเลือกตั้งกรรมการ

พร้อมความเห็)ของคณะกรรมการ 
4.7 บุคคลท่ีไม่ไ รั้บความเห็)นอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะแจง้เป็)เร่ืองเพื่อทราบ และน้ีแจง

เหตุผล ใ)การประนุมสามญัผูถื้อหุ)้ ว้ย 
 

5. ระยะเวลาในการยืน่เอกสาร : ตั้งแต่ว)ัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง ว)ัท่ี 31 ธ)ัวาคม 2559  
 

 
 
 
 


