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หลักเกณฑ์การให้สทิธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม  

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการส่งคาํถามล่วงหน้า  

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

  ____________ 

 

1. วัตถุประสงค์ 

ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท เจดับเบิล้ยูดี        

อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") จงึเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอเร่ือง เพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือการสง่คําถามลว่งหน้า ดงันัน้ 

คณะกรรมการบริษัทจงึได้กําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทโดยอาจเป็น        

ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 

2.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต่ําไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

 

3. หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เร่ืองที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม 

1) เร่ืองท่ีขัดกับกฏหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฏระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ 

หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

2) เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ของบคุคล หรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

3) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย เว้นแต่กรณีท่ีก่อให้เกิดความ

เสียหายอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

4) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 

5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วนตามข้อ 2. หรือเสนอไมท่นัตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ 
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3.2 เงื่อนไขและขัน้ตอนในการพจิารณา 

1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม ข้อ 2. ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสง่

มาท่ีเลขานุการบริษัทท่ีอีเมล์ nattapume@jwd-logistics.com หรือผู้ ช่วยเลขานุการบริษัทท่ีอีเมล์ tanawat.y@jwd-

logistics.com 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ส่งมายงับริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั เพ่ือให้มีคณุสมบติัของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตาม ข้อ 2. ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องลงลายมือช่ือ 

ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของ      

ผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน พร้อมกับเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมายงับริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 

3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม ข้อ 2. เสนอวาระการประชมุมากกวา่หนึ่งเร่ือง ผู้ ถือหุ้น

ต้องกรอกรายละเอียดทุกเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อม

หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) สง่มายงับริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

4) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นให้ดําเนินการแก้ไข โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่

ดําเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้แก่บริษัทฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นยกเลิกการเสนอวาระการประชมุ

ดงักลา่ว 

5) เลขานุการบริษัทเป็นผู้ รวบรวมการเสนอวาระ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

2563 

6) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญ      

ผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.jwd-group.com และแจ้งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ทราบอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 
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4. หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท 

4.1 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

1) มีคุณสมบติัถูกต้อง และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และท่ีมีแก้ไขเพิ่มเติม 

2) มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ทํางานท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพอนัจะเป็นประโยชน์กบั

การปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษัท และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

3) เป็นผู้ ท่ีสามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเตม็ท่ี และเพียงพอ 

4) เป็นผู้ ท่ีประกอบไปด้วยคณุธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน 

4.2 ขัน้ตอนในการพจิารณา 

1) ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทําแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยส่งมาท่ีเลขานกุารบริษัทท่ีอีเมล์ nattapume@jwd-logistics.com หรือผู้ช่วยเลขานกุารบริษัทท่ี

อีเมล์ tanawat.y@jwd-logistics.com 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และ

เอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ อาทิเช่น หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐาน

การให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เป็นต้น ส่งมายงับริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ 

2) ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือให้มีคณุสมบติัครบถ้วนตาม ข้อ 2. ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องลงลายมือช่ือในแบบเสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุ

เดียวกนั พร้อมกบัเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) สง่มายงับริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

3) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นให้ดําเนินการแก้ไข โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่

ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบบัคืนให้แก่บริษัทฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นยกเลิกการเสนอบุคคลดงักล่าว

เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมการเสนอช่ือกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        

เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง คดัเลือก รายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2563 
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5) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุการเสนอช่ือกรรมการในระเบียบวาระการประชุม       

ผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สําหรับบคุคลท่ีไม่ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ 

จะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.jwd-group.com และแจ้งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ      

อีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

 

5. การส่งคาํถามล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้น

สามารถส่งคําถามมาท่ี เลขานุการบ ริษัท  ท่ี อี เม ล์  nattapume@jwd-logistics.com หรือผู้ ช่ วยเลขานุการบ ริษัท ท่ี อี เม ล์ 

tanawat.y@jwd-logistics.com หรือสง่แบบฟอร์มสง่คําถามลว่งหน้ามายงัท่ีอยูข่องบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562   

ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมคําถามทัง้หมด ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในวนัประชุม        

ผู้ ถือหุ้น หรือชีแ้จงผา่นอีเมลล์ หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

 

http://www.jwd-group.com/
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