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หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้ กาหนดหลักเกณฑ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นและชื่ อ บุคคลเพื่อ เข้ ารั บการเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ล่วงหน้ า เพื่อ ช่ วยกลั่นกรองให้ ได้ ระเบียบวาระที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทอย่างแท้ จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัท
เป็ นผู้ถือ หุ้นของบริ ษัทและมีสิทธิอ อกเสียงรวมกันได้ ไม่ น้อ ยกว่าร้ อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่ มีสิทธิอ อกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
3. หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
3.1 เรื่ องที่บริษัทจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี ้
3.1.1 เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2551 ที่แก้ ไข
เพิม่ เติม ได้ แก่
1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท)
2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดง
ถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3) เป็ นเรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
4) เป็ นเรื่ องที่ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ ารณาแล้ วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา
และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ
จากข้ อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3.1.2 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
บริษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท
3.1.3 เรื่ องที่บริษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
3.1.4 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทกาหนด
3.1.5 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
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3.2 ขันตอนการเสนอเรื
้
่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
3.2.1 ผู้ถือ หุ้นที่ มีคุณ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ อ งกรอก “แบบเสนอวาระ การประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น TNP
ประจา ปี 2561” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดและนาส่งมายังบริษัท โดยผู้ถือหุ้นต้ องจัดทา 1 แบบต่อ
1 เรื่ องที่เสนอ
3.2.2 เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้พจิ ารณากลัน่ กรองเบื ้องต้ น หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วนเลขานุการบริ ษัทจะดาเนิน การ
แจ้ งผู้ถือ หุ้นให้ ทราบหรื อ ด าเนิน การแก้ ไขก่ อ นนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ พิจ ารณาความ
เหมาะสมของเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็ นเรื่ องที่ไม่ เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์ในข้ อ
3.1 ทังนี
้ ้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ นที่สดุ
3.3 เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยจะแจ้ งในหนัง สือ นัด
ประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น
3.4 เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบและชี ้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
4. หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ องจัดทา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจาปี 2561” และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดและนาส่งมายังบริษัท
โดยผู้ถือหุ้นต้ องจัดทา 1 แบบต่อ 1 ชื่อบุคคล
4.2 บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
4.2.1 มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องและไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท
4.2.2 มีความรู้และความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษัท
4.2.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
4.3 บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้ รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้ ง
ในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
5. สถานที่จัดส่ งเอกสาร
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเป็ นจดหมายลงทะเบียนมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่
ดังนี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
329 หมู่ 8 ต.บ้ านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
หรื ออาจส่งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการมาที่ investor@thanapiriya.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบเสนอพร้ อมเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจาปี 2561
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) จานวน ..................................... หุ้น ที่อยู่ เลขที่ .........................................................
ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ............................... อาเภอ/เขต .................................................
จังหวัด ............................................... โทรศัพท์ ...................................... โทรสาร......................................................
E-mail (ถ้ ามี) ......................................................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ:
................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อทราบ
[ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่ออนุมตั ิ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….……......................
……………………………………………………………………………………………………………….....…....…….….
...……………………………………………………………………………………………………………………….……...
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้ อเสนอข้ างต้ น จานวน ..................... แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ........................................................ ผู้ถือหุ้น
(........................................................)
วันที่ ......................................................
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ นบุค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน/หนัง สื อ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่า วและ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ ใช้ สาเนาแบบฟอร์ มนี ้ และกรอกข้ อมูลพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อให้
ครบถ้ วน
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจาปี 2561
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) จานวน ......................................... หุ้น ที่อยู่ เลขที่ .....................................................
ถนน ........................... ตาบล/แขวง ......................... อาเภอ/เขต .............................จังหวัด ......................................
โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ............................... E-mail (ถ้ ามี) ...................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว …………………………….….………….…..….…........
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ ความยินยอมแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้ องทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผู้ถือหุ้น
(.............................................................)
วันที่ ...........................................................
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ องหรื อหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ ผ้ ถู ื อ หุ้น เป็ นนิติบุคคล ต้ อ งแนบสาเนาหนังสือ รั บรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
3. ในกรณี ที่ ผ้ ถู ื อ หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ อ งแนบสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือ เดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่า ว
และรับรองสาเนาถูกต้ อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณ สมบั ติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารหรื อกรรมการ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริ ษัท ส่วนได้ เสียกับบริษัทหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัท ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ และ
ข้ อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารวมทัง้ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท”
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บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ : 329หมู่ 8ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ที่อยู่ เลขที่...............................................
ถนน ............................ ตาบล/แขวง ........................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...................................
โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ............................ E-mail (ถ้ ามี) ......................................................................
เป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทตามที่ นาย/นาง/นางสาว....................................................................
ได้ เสนอชื่อนัน้
ข้ าพเจ้ ารับรองว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดรวมทังยอมรั
้
บ
การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัตมิ าพร้ อมนี ้ และได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ ว
ทุกหน้ า จานวน...................แผ่น จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ............................................................ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(............................................................)
วันที่ ...........................................................
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ แก่ ประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ การทางาน ความสามารถ/ความเชี่ ย วชาญ รายชื่ อ บริ ษัทที่ บุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ บริ หารหรื อ
กรรมการ จานวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้ เสียกับบริ ษัทหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริษัท ที่อยู่ที่
ติดต่อได้ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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