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การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
การเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และการส่งค าถามเกีย่วกบับริษัท 

 
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  การเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้า  และ/หรือ  
การส่งค าถามเกีย่วกบับริษัท 
 
ข้อ 1  วตัถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่า จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั บริษทั เจซีเค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี รวมทั้งเสนอ
ช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามเก่ียวกบับริษทั โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน
และโปร่งใส  
 
ข้อ 2  นิยาม 
“บริษทั”        หมายถึง   บริษทั เจซีเค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
“ระเบียบวาระการประชุม”      หมายถึง  ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท  

    เจซีเค อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั (มหาชน)  
“กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร”     หมายถึง  กรรมการท่ีเป็นสมาชิกของฝ่ายบริหาร 
“กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร”   หมายถึง  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั 
 
ข้อ 3  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือกรรมการ 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
3.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
3.2 สดัส่วนการถือหุน้ขั้นต ่า 
      3.2.1 สดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั หรือ 
      3.2.2 สดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่  35,000,000 หุน้ และจะตอ้งถือหุน้ในบริษทัในสดัส่วนดงักล่าว  
               ต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
3.3  ถือหุน้บริษทัในสดัส่วนท่ีก าหนดตาม 3.2 ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ 
3.4  ถือหุน้บริษทัในสดัส่วนท่ีก าหนดตาม 3.2 ในวนั Record Date เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี 
       นั้น 
อน่ึง หาก บริษทั ตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นในวนั Record Date เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีนั้น 
(ตามคุณสมบติัของผูถื้อหุ้นตามขอ้ 3.4) แลว้ไม่พบช่ือผูถื้อหุ้นตามขอ้ 3.1 ถือหุ้นครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้ 3.2 แต่
วาระการประชุมท่ีเสนอ หรือช่ือบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมการของผูถื้อหุ้นตามขอ้ 3.1 ไดถู้กบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมแลว้นั้น บริษทั ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมท่ีเสนอ หรือไม่น าเสนอช่ือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อ
หุน้ท่านนั้นใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 
ข้อ 4 การจดัท าข้อเสนอวาระการประชุม 
4.1 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม 
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      ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 จะตอ้งส่งแบบเสนอวาระการประชุมพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และ 
      ส่งใหค้ณะกรรมการพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ี 

1. เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐานจากตลาด 
                   หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 
2.1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลง 
      นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา) 
2.2. ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง    
      (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี  
      พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล) 
 

4.2  เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
       โดยปกติแลว้ เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 

1.  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ 
2.  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้
3.  เร่ืองท่ีเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12  เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ย 

เสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได ้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

4.  เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ
หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 

5.  เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
6.  เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุ้นนั้นมีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความจริง หรือ 

       มีขอ้ความคลุมเครือ 
7.  เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่ง 

       มีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
8.  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี 
     ก ากบัดูแลบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
9.  เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น และบริษัทฯได ้ 

ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง 
10. เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 
11. เร่ืองท่ีซ ้ ากบัเร่ืองท่ีไดเ้สนอมาก่อนหนา้แลว้ 
12. เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ 
13. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งบรรจุเป็นวาระ 
 

ข้อ 5 การเสนอรายช่ือกรรมการ 
5.1 ขั้นตอนการเสนอช่ือกรรมการ 
      ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอช่ือกรรมการ และส่งใหค้ณะกรรมการ 
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      พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีภายในเวลาท่ีก าหนด เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
1. เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐานจากตลาด 

                   หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 

2.1  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลง 
       นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา) 
2.2  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  หรือ หนังสือเดินทาง    
       (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี  
       พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล) 
2.3  หนงัสือยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
        บริษัทฯ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวติัการ 
        ท างาน เอกสารหลกัฐานการถือหุ้น เป็นตน้ (เฉพาะวาระการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ 
       พิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ) 
 

5.2  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
       บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั, กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ 
    ตลาดหลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงัดว้ยความซ่ือสัตย  ์
    (Duty of Care and Duty of  Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเข้า 
    ประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่ าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี  
    มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นใน 
    ท่ีประชุม และ/หรือ เป็นผูท้รงคุณวฒิุและมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ 
กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถ 

    ในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ                 
               3. มีความรู้ความสามารถท่ีส าคัญต่อธุรกิจของบริษัท  ได้แก่  ธุรกิจบัญชีและการเงิน  บริหารธุรกิจ                     

       กลยทุธ์ธุรกิจ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกฎหมาย 
4. ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเกิน 4 บริษทัในกรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ 6 บริษทั 
    ในกรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (สอดคลอ้งกบันิยามขา้งตน้) 

 
ข้อ 6. การส่งค าถามเกีย่วกบับริษทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
6.1  ขั้นตอนการส่งค าถาม  
 6.1.1 ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหนา้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 -     ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถา้มี) ท่ีติดต่อได้ของผูถื้อหุ้น รวมทั้ งจ านวนหุ้นท่ีถือใน 
       บริษทัฯ 
 -    รายละเอียดค าถาม 
 6.1.2 เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งแนบ 
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     1. เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐานจากตลาด 
          หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
     2. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 
  2.1 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม 
          รับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา) 
  2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น 
    ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ีพร้อมลงนาม 
    รับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล) 
 
6.2  เน้ือหาของค าถาม 
 6.2.1 ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงมีวาระหลกั ดงัน้ี 
  1) รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา 
  2) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบั 
        ดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 
  3) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 6.2.2 เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ 
 
6.3  การตอบค าถาม 
        เลขานุการบริษทัจะรวบรวมค าถามจากผูถื้อหุ้น น าเรียนหารือคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาค าถามท่ีเป็น   
       ประโยชน์กบับริษทัและผูถื้อหุน้ โดยค าถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการช้ีแจงใน 
       การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีต่อไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่านอ่ืนได้รับทราบขอ้มูลดังกล่าวอย่าง 
       เท่าเทียมกนั 
 
ข้อ 7.  การส่งเอกสาร 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ  
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือ ส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัอยา่งไม่เป็น
ทางการก่อนได ้โดยกรอกขอ้มูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562” หรือ “แบบฟอร์มวาระการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ” หรือ 
“แบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และน าส่งมายงับริษทัฯ ก่อนไดท้าง E-mail Address: 
cs@jck.international หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2676-4038 และจดัส่งตน้ฉบบัมายงับริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนดใหค้รบถว้นถูกตอ้งภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 
 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั เจซีเค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 
อาคารทีเอฟดี  แขวงยานนาวา  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120 
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ข้อ 8. ขั้นตอนการพจิารณา 
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้รับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู ้ถือหุ้นและน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซ่ึงข้อวนิิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นส้ินสุด 


