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หลักเกณฑ์ การให้ ผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
เนื่องด้วยบริ ษทั เกียรติธนาขนส่ ง จากัด(มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และ
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียม และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักกากับกิจการที่ดี ดังนั้นบริ ษทั จึงเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีส่วนร่ วมในการเสนอวาระ ที่เห็นว่าสาคัญและมีประโยชน์ เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู ้ความสามารถ เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า สาหรับการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาอย่างรอบคอบ และคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นสาคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอวาระการประชุ มหรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายเดียวหรื อรายหลายรวมกันก็ได้ และมีสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
1.2 ต้องถือหุ น้ ในสัดส่ วนตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี และต้องถือหุ น้ ในวันที่เสนอระเบียบ
วาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
2. หลักเกณฑ์ ในการเสนอวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
2.1 เรื่ องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
1. เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ การกากับกิจการที่ดีของบริ ษทั
2. เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
3. เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
4. เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่ เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม

Kiattana Transport Public Company Limited
100 Moo 3, Bangtanai, Pakkret, Nonthaburi, 11120

บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
Tel: +662 501 7330
www.kiattana.co.th

www.kiattana.co.th

5. เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามประสงค์
6. เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

7. เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
8. เรื่ องที่ผูถ้ ื อหุ ้นเคยเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดื อนที่ผ่านมา และ
เรื่ องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้ งใหม่จะได้เปลี่ ยนแปลงไป
อย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งก่อน
9. เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กาหนด
10. เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้าง โดยผูถ้ ือหุ ้น
มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 ต้องกรอกใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563” (แบบ ก.) ตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี พร้ อมลงนามเป็ น
หลักฐาน กับทั้งหลักฐานการถือหุ น้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่ หนังสื อรับรอง
จากบริ ษทั หลักทรั พย์ หรื อเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั (ถ้ามี)
2. กรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นหลายรายรวมกันและมี คุ ณสมบัติค รบถ้วนตาม ข้อ 1.1 และ 1.2 เสนอ
ระเบี ย บวาระการประชุ ม ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายแรกต้องกรอกข้อมู ล ใน
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน
พร้อมลงนามไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุ น้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่ วน ที่
(1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563” (แบบ
ก.) พร้อมลงนามไว้เป็ นหลักฐานทุกราย และหลักฐานการถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย ได้แก่
หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด พร้ อมเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมอันจะ
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เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั (ถ้ามี) รวมเป็ นชุ ดเดี ยวกันอย่าง
สมบูรณ์และครบถ้วน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นรายเดี ยวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1.1 และ 1.2
เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม มากกว่า 1 ระเบี ย บวาระ ผูถ้ ื อหุ ้นต้องท า “แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563” (แบบ ก.) 1 ฉบับ ต่อ 1 วาระ
4. ต้องแสดงเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ ที่ทางราชการออกให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อ
เดินทาง เป็ นต้น กรณี ผถู ้ ือหุ ้นที่เป็ นนิติบุคคล แสดงสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และ
สาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
3. หลักเกณฑ์ การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
1. มีคุณสมบัติที่ถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2. ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความซื่ อสัตย์ รอบคอบ มีความรู ้ ความสามารถ ภาวะผูน้ า
คุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถเข้าร่ วมการประชุมกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ
3. มี ค วามรู ้ ความสามารถ ที่ เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั เช่ น การบริ หาร
จัดการธุ รกิจและการตลาด บัญชี กฎหมาย เป็ นต้น
4. ไม่ควรดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนหลายแห่งในขณะเดียวกัน
3.2 เอกสารการประกอบการเสนอบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
1. ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี คุณสมบัติครบถ้วน ตาม ข้อ 1 ต้องจัดท า หนังสื อเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเป็ น
กรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ” (แบบ
ข.) ตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามเป็ นหลักฐาน
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ ้นตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั
หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ศูนย์รับฝาก
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หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั (ถ้ามี)
3. เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูถ้ ูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ได้แก่

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

ชื่อ – นามสกุล
อายุ
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน
ตาแหน่งปั จจุบนั
ประวัติการทางานตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ประวัติการอบรม
รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นๆ

4. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
5. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1.1 และ 1.2 เสนอ
ระเบี ยบวาระการประชุ มต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน
“แบบเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อเป็ นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้ อ มลงนามไว้เป็ น
หลักฐาน และผูถ้ ือหุ ้นรายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่ วนที่ (1) และ (2) ของ
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ” (แบบ ข.) พร้อมลงนามไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
และแนบหลัก ฐานการถื อ หุ ้ น ของผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก ราย ได้แ ก่ หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษ ัท
หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถื อหุ ้นของผูถ้ ือ
หุ น้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญรายเดียวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1.1 และ
1.2 เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ มากกว่า 1 ท่าน ผูถ้ ือหุ ้นต้องทา “แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ” (แบบ ข.) 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน
7. ต้องแสดงเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ ที่ทางราชการออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถู กต้อง ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้า ราชการ หรื อ
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หนังสื อเดินทาง เป็ นต้น กรณี ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล แสดงสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติ
บุคคล และสาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
4. ขั้นตอนในการพิจารณา
4.1. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมและพิจารณาความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐาน
ในเบื้องต้น ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
4.2. เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั จะแจ้งในหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น โดยระบุ ว่าเป็ นระเบี ยบวาระที่
กาหนดโดยผูถ้ ือหุ น้
4.3. เรื่ อ งที่ ไ ม่ ผ่า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท บริ ษ ัท จะแจ้ง วาระที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การ
พิจารณาให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
4.4. คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือว่าเป็ นที่สุด

5. ช่ องทางการรับเรื่ อง
การเสนอเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการ E-mail : Secretary@kiattana.co.th และต้องนาส่ งต้นฉบับและ
เอกสารต่างๆทางไปรษณี ย ์ โดยให้ถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท เกียรติธนาขนส่ ง จากัด (มหาชน)
100 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
6. ระยะเวลาทีใ่ ห้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ตั้งแต่ วนั นี้ จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
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แบบ ก.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษทั เกียรติธนาขนส่ ง จากัด(มหาชน)
วันที่ ..........................................
1.ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
จานวนหุ ้นที่ถือ
หุน้ ระยะเวลาที่ถือหุ ้น
2.ระเบียบวาระที่ตอ้ งการเสนอ

3. วัตถุประสงค์/เหตุผล

4.ข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา(ถ้ามีเอกสารกรุ ณาแนบมาด้วย)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเบื้องต้น หลักฐานการถือหุ น้ และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆมีความถูกต้องและเป็ นจริ งทุก
ประการ
ลงชื่อ ...............................................(ผูถ้ ือหุน้ )
(......................................................................)
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แบบ ข.

แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษทั เกียรติธนาขนส่ ง จากัด(มหาชน)
วันที่ ..........................................
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
จานวนหุ ้นที่ถือ
หุน้ ระยะเวลาที่ถือหุ ้น
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี เข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุ ณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทางาน ประวัติการอบรม และ
เอกสารเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองไว้โดยถูกต้องแล้ว จานวน
แผ่น
ลงชื่อ ...............................................(ผูถ้ ือหุน้ )
(......................................................................)
3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็ นบุ คคลที่ ไ ด้รับการเสนอชื่ อเพื่ อคัดเลื อก
เป็ นกรรมการบริ ษทั ได้มีความยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดดังกล่าว หลักฐานการถือหุ ้นและเอกสารต่างๆ
ถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................(ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ)
(..............................................................)

