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หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้ นและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งแท้จริง และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 

2.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่เสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

3.  หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุม 
3.1  เร่ืองที่บริษัทจะไมรั่บพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้

3.1.1  เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม ได้แก่ 
1) เป็นเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึง่ (ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนบั

รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท) 
2) เป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้าง โดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดง

ถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 
3) เป็นเร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่ริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
4) เป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา 

และเร่ืองดงักล่าวได้รับมติสนบัสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั
จากข้อเท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

5) กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
3.1.2 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล

บริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ถือหุ้น และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดขีอง
บริษัท 

3.1.3 เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
3.1.4 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ หรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ที่บริษัทก าหนด 
3.1.5 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
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3.2  ขัน้ตอนการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
3.2.1 ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น TNP 

ประจ า ปี 2559” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดและน าสง่มายงับริษัท โดยผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า 1 แบบตอ่ 
1 เร่ืองที่เสนอ 

3.2.2 เลขานกุารบริษัทเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเบือ้งต้น หากข้อมลูไม่ครบถ้วนเลขานกุารบริษัทจะด าเนินการ
แจ้งผู้ ถือหุ้ นให้ทราบหรือด าเนินการแก้ไขก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและเป็นเร่ืองที่ ไม่เข้าขา่ยตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 
3.1 ทัง้นี ้ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

3.3 เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนงัสือนัด
ประชมุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น 

3.4 เร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบและชีแ้จงเหตผุลในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตอ่ไป 

 
4. หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

4.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจดัท า “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็น
กรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น TNP ประจ าปี 2559” และ “หนงัสอืยินยอมของบคุคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเข้าเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดและน าสง่มายงับริษัท
โดยผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า 1 แบบตอ่ 1 ช่ือบคุคล 

4.2 บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
4.2.1 มีคณุสมบตัถิกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
4.2.2 มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างส าคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท 
4.2.3 ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

4.3 บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจช่ืุอในระเบียบวาระการประชมุ โดยจะแจ้ง
ในหนงัสอืนดัประชมุวา่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น 

 
5. สถานที่จัดส่งเอกสาร 

ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบเสนอและเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นจดหมายลงทะเบียนมายงัเลขานกุารบริษัท ตามที่อยู ่
ดงันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 
661 หมู ่24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการมาที ่pittaya.j@thanapiriya.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบเสนอพร้อมเอกสารที่
เก่ียวข้อง 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น TNP ประจ าปี 2559 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ..................................... หุ้น ที่อยู ่เลขที ่......................................................... 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ............................... อ าเภอ/เขต ................................................. 
จงัหวดั ............................................... โทรศพัท์...................................... โทรสาร...................................................... 
E-mail (ถ้าม)ี ...................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ดงันี ้
เร่ืองที่เสนอ: 
................................................................................................................................................................................ 
วตัถปุระสงค์: [   ] เพื่อทราบ          [   ] เพื่อพิจารณา        [   ] เพื่ออนมุตั ิ
โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….……...................... 
……………………………………………………………………………………………………………….....…....…….…. 
...……………………………………………………………………………………………………………………….……... 
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จ านวน ..................... แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงลายมือช่ือ ........................................................ ผู้ ถือหุ้น 
    (........................................................) 
วนัท่ี ...................................................... 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง 
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวและ

รับรองส าเนาถกูต้อง 
 
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ให้ใช้ส าเนาแบบฟอร์มนี ้และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้
ครบถ้วน 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น TNP ประจ าปี 2559 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ 
บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ......................................... หุ้น ที่อยู ่เลขที ่..................................................... 
ถนน ........................... ต าบล/แขวง ......................... อ าเภอ/เขต .............................จงัหวดั ...................................... 
โทรศพัท์ .............................. โทรสาร ............................... E-mail (ถ้าม)ี ................................................................... 

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว …………………………….….………….…..….…........ 
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่วให้ความยินยอมแล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงลายมือช่ือ .......................................................... ผู้ ถือหุ้น 
  (.............................................................) 

           วนัท่ี ........................................................... 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถกูต้องหรือหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน
อื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี  ้และรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
และรับรองส าเนาถกูต้อง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวตัิส่วนตวั ประวตัิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทที่บคุคลดงักลา่วเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท สว่นได้เสียกบับริษัทหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ
ข้อมลูอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมทัง้ “หนงัสือยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอ
ช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเข้าเป็นกรรมการบริษัท” 

  



 

บริษัท ธนพริิยะ จ ำกดั (มหำชน) 
661 หมู่ 24 ต. รอบเวยีง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร 053-756484 
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หนังสือยนิยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลอืกเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ที่อยู ่เลขที.่.............................................. 
ถนน ............................ ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ................................... 
โทรศพัท์ .............................. โทรสาร ............................ E-mail (ถ้าม)ี ...................................................................... 
เป็นบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทตามที่ นาย/นาง/นางสาว.................................................................... 
ได้เสนอช่ือนัน้ 

ข้าพเจ้ารับรองวา่มีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดรวมทัง้ยอมรับ
การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิมาพร้อมนี ้และได้ลงนามรับรองความถกูต้องไว้แล้ว
ทกุหน้า จ านวน...................แผน่ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

 
 

ลงลายมือช่ือ ............................................................ บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
     (............................................................) 
วนัท่ี ........................................................... 

เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวตัิสว่นตวั ประวตัิการศกึษา 

ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ บริหารหรือ
กรรมการ จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท สว่นได้เสียกบับริษัทหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัท ที่อยูท่ี่
ติดตอ่ได้ และข้อมลูอื่นๆ ที่เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 


