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 หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้  
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพ่ือช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคดัสรรบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 

2.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

3.  หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
3.1  เร่ืองที่บริษัทจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงันี ้

3.1.1  เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.2551 ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ได้แก่ 
1) เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท) 
2) เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดง

ถึงเหตอุนัควรสงสยัเกีย่วกับความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
3) เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
4) เป็นเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา  

และเร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ
จากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
3.1.2 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดแูล

บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับดแูลกิจการที่ดีของ
บริษัท 

3.1.3 เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
3.1.4 เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ที่บริษัทก าหนด 
3.1.5 เร่ืองที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
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3.2  ขัน้ตอนการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  2 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP 

ประจ าปี 2563” พร้อมเอกสารหลกัฐานที่ก าหนดและน าส่งมายงับริษัท โดยผู้ถือหุ้นต้องจดัท า 1 แบบต่อ 
1 เร่ืองที่เสนอ 

3.2.2 เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรองเบือ้งต้น หากข้อมลูไม่ครบถ้วนเลขานกุารบริษัทจะด าเนินการ
แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือด าเนินการแก้ไขก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นเร่ืองที่ไม่เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 
3.1 ทัง้นี ้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สดุ 

3.3 เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัด
ประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผู้ถือหุ้น 

3.4 เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบและชีแ้จงเหตผุลในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป 

 
4. หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจดัท า “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น TNP ประจ าปี 2563” และ “หนงัสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลกัฐานที่ก าหนดและน าส่งมายงับริษัท
โดยผู้ถือหุ้นต้องจดัท า 1 แบบตอ่ 1 ชื่อบุคคล 

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
4.2.1 มีคณุสมบตัิถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
4.2.2 มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างส าคญัต่อธุรกิจของบริษัท 
4.2.3 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

4.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้ง
ในหนงัสือนดัประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น 

 
5. สถานที่จัดส่งเอกสาร 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจดหมายลงทะเบียนมายงัเลขานกุารบริษัท ตามที่อยู่ 
ดงันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 
329 หมู่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 

หรืออาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการมาที่ investor@thanapiriya.co.th ก่อนส่งต้นฉบบัของแบบเสนอพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจ าปี 2563 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็นผู้ถือหุ้นของ 

บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ..................................... หุ้น ที่อยู่ เลขที่ ......................................................... 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ............................... อ าเภอ/เขต ................................................. 
จงัหวดั ............................................... โทรศพัท.์..................................... โทรสาร...................................................... 
E-mail (ถ้ามี) ...................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้
เร่ืองที่เสนอ: 
............................................................................................................................................................... ................. 
วตัถปุระสงค์: [   ] เพ่ือทราบ          [   ] เพ่ือพิจารณา        [   ] เพ่ืออนมุตัิ 
โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….……...................... 
……………………………………………………………………………………………………………….....…....…….…. 
...……………………………………………………………………………………………………………………….……... 
และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนับสนนุข้อเสนอข้างต้น จ านวน ..................... แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงลายมือชื่อ ........................................................ ผู้ถือหุ้น 
    (........................................................) 
วนัที ่...................................................... 

หมายเหต:ุ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือ

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

ต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง 
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและ

รับรองส าเนาถกูต้อง 
 
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้ส าเนาแบบฟอร์มนี ้และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมือชื่อให้
ครบถ้วน 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจ าปี 2563 

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว …………………………….….………….…..….…........ 
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้ความยินยอมแล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผู้ถือหุ้น 
  (.............................................................) 

           วนัที่ ........................................................... 
หมายเหต:ุ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถกูต้องหรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน
อื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

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

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
และรับรองส าเนาถกูต้อง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดงักล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกบับริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ
ข้อมลูอื่นๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมทัง้ “หนงัสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท” 

  



 บริษัท ธนพิริยะ จ ำกัด(มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ : 329หมู่ 8ต ำบลบำ้นดู่ อ  ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย 57100 

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 
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หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ที่อยู่ เลขที่............................................... 
ถนน ............................ ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ................................... 
โทรศพัท์ .............................. โทรสาร ............................ E-mail (ถ้ามี) ...................................................................... 
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามที่ นาย/นาง/นางสาว.................................................................... 
ได้เสนอชื่อนัน้ 

ข้าพเจ้ารับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดรวมทัง้ยอมรับ
การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิมาพร้อมนี ้และได้ลงนามรับรองความถกูต้องไว้แล้ว
ทกุหน้า จ านวน...................แผ่น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 

 
 

ลงลายมือชื่อ ............................................................ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
     (............................................................) 
วนัที่ ........................................................... 

เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ บริหารหรือ
กรรมการ จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกบับริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่
ติดต่อได้ และข้อมลูอื่นๆ ที่เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 


