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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บน
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืน 

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และเสนอบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 

2.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1,000,000 หุ้นโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายราย

รวมกันได้ 
2.2 ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ตามข้อ 1.1 อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน จนถึง วันที่เสนอเร่ืองระเบียบ  

วาระการประชุม หรือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 
2.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น ส าเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 

หลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

3.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมและขั้นตอนการพิจารณา  
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก าหนด สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดย

กรอก “ แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ” และลงนาม
พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุ ส่งมายังบริษัทฯ ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ที่ investor@tkrungthai.com หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0-2212-4864  หรือ ตามที่อยู่ดังนี้ (จะถือวันที่ตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นส าคัญ) 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้ว
รวมส่งเป็นชุดเดียวกัน 
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3.2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม 
3.2.1 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูล หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่    
         เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2.2 เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ 
         หน่วยงานที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ     
         มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
3.2.3 เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
3.2.4 เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
3.2.5 เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ 
         สนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยัง 
         ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  
3.2.6 เร่ืองที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ  

3.3 เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

3.4 เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบ และชี้แจงเหตุผล 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย   

4. การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและขั้นตอนการพิจารณา 

4.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 
4.2 กรอก “ แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 ”,  “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ”  แล้วน าส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมหลักฐานมายังบริษัทฯ ทาง
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ที่ investor@tkrungthai.com  หรือทางโทรสาร หมายเลข  0-2212-4864 หรือตามที่อยู่ดังนี้ 
(จะถือวันที่ตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นส าคัญ) 

 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน 
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4.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535, ข้อบังคับของบริษัทฯ  

4.4 มีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 10 ป ี
4.5 คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป 
4.6 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
4.7 บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบ และชี้แจง

เหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย 
 

5. ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

 
 
 
 


