หลักเกณฑ์ ในการให้ สทิ ธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นล่ วงหน้ า และเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และเพือให้ สทิ ธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเพิมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ เป็ นการล่วงหน้ า โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1. คุณสมบัตข
ิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นทีต้ องการเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชือกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน
(2) ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
(3) ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนทีกําหนดตาม ( ) อย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า ปี และจะต้ องถือหุ้นในวันทีเสนอวาระการ
ประชุม และเสนอชือกรรมการ
2. การเสนอวาระการประชุม
. เรื องทีจะไม่ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิ
(1) เรื องทีขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ หรื อหน่วยงานทีกํากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้ อบังคับ หรื อมติทีประชุมผู้ถือหุ้น และอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริษทั จะดําเนินการได้
(2) เรื องทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง หรื อบุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง
(3) เรื องทีเกียวกับอํานาจการบริ หารจัดการของบริษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณีทก่ี อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้
ถือหุ้นโดยรวม
(4) เรื องทีผู้ถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาในรอบ ปี ทีผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที
น้ อยกว่าร้ อยละ ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด โดยทีข้ อเท็จจริงยังไม่ได้ เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(5) เรื องทีผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง
(6) เรื องทีเสนอโดยผู้ถือหุ้น ทีมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วนตามทีบริ ษัทกําหนด
(7) เรื องทีบริ ษัทได้ ดาํ เนินการแล้ ว
2.2 ขันตอนการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้ วย
- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.)
- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นทีได้ ระบุไว้ ในหมายเหตุของแบบ ก. ส่งถึงบริษัทภายในวันที 31 ธันวาคม
ตามทีอยูด่ งั นี
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุ งเทพ
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องจัดทําแบบ ก. และลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ ว
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

(3) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า วาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบ ก. ตามจํานวนวาระทีต้ องการเสนอ
ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรื อเอกสารประกอบอืนให้ จดั ส่ง ชุด ต่อการส่งเรื องในแต่ละครัง
(4) คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผู้ถือหุ้นเสนอ ซึงจะต้ องไม่มีลกั ษณะ
เข้ าข่ายตามข้ อ . ( ) – ( ) เว้ นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอืน
(5) เรื องทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
สําหรับ
เรื องทีไม่ผา่ นความเห็นชอบ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และจะชีแจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. การเสนอชือกรรมการ
3.1 คุณสมบัตขิ องกรรมการบริ ษัท

(1) มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ อง และไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีความรู้ความสามารถทีสําคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้ แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง เป็ นผู้มคี วามรู้และประสบการณ์
ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน หรื อ กฎหมาย
(3) มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้ าทีด้ วยความซือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง สามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าทีได้
อย่างเต็มที
(4) ต้ องไม่มผี ลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริ ษัท ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน และ/หรื อทีกฎหมายบัญญัตไิ ว้
(5) ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครื อ) ทีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท
3.2 ขันตอนการพิจารณา
( ) ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําเอกสารเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้ วย
- แบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ทได้
ี รบั การเสนอชือลงนามในเอกสารฉบับ
เดียวกัน
- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ทได้
ี รับการเสนอชือตามทีได้ ระบุไว้ ในแบบ ข. ส่งถึงบริษัทภายในวันที
ธันวาคม
ตามทีอยูด่ งั นี
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุ งเทพ
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ ารับการเลือกตัง ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องจัดทําแบบ ข. และลงชือไว้ เป็ น
หลักฐาน แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
(3) กรณีต้องการเสนอบุคคลเพือเป็ นกรรมการมากกว่า คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบ ข. ตามจํานวนบุคคลที
ต้ องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรื อเอกสารประกอบอืนให้ จดั ส่ง ชุด ต่อการส่งเรื องในแต่ละครัง
(4) คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสมของของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
(5) รายชือบุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
สําหรับบุคคลทีไม่ผา่ นความเห็นชอบ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และจะชีแจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

