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 หลักเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ัง  
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ือ
หุ้นและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพ่ือช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็น
ประโยชนต์่อบริษัทอย่างแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 

2.  คุณสมบัติของผู้ถือหุน้ที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
บริษัท 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

3.  หลักเกณฑแ์ละข้ันตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
3.1  เร่ืองที่บริษัทจะไม่รบัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงันี ้

3.1.1  เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 
1) เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (ผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้นับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) 
2) เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้ง โดยผูถ้ือหุน้มิไดแ้สดง

ถึงเหตอุนัควรสงสยัเกีย่วกับความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 
3) เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์
4) เป็นเรื่องที่ผูถ้ือหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา  

และเรื่องดังกล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ
จากขอ้เท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในครัง้ก่อน 

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

บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ และการก ากับดแูลกิจการที่ดีของ
บริษัท 

3.1.3 เร่ืองที่บริษัทไดด้ าเนินการแลว้ 
3.1.4 เร่ืองที่ผูถ้ือหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

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

ประจ าปี 2565” พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่ก าหนดและน าส่งมายงับริษัท โดยผูถ้ือหุน้ตอ้งจดัท า 1 แบบต่อ 
1 เร่ืองที่เสนอ 

3.2.2 เลขานกุารบริษัทเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ หากขอ้มลูไม่ครบถว้นเลขานกุารบริษัทจะด าเนินการ
แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือด าเนินการแก้ไขก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้ือหุน้และเป็นเรื่องที่ไม่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 
3.1 ทัง้นี ้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สดุ 

3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม  โดยจะแจง้ในหนังสือนัด
ประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถ้ือหุน้ 

3.4 เร่ืองที่ไม่ผ่านความเหน็ชอบ คณะกรรมการบริษัทจะแจง้เป็นเร่ืองเพ่ือทราบและชีแ้จงเหตผุลในการประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุน้ของบริษัทต่อไป 

 
4. หลักเกณฑแ์ละข้ันตอนการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

4.1 ผูถ้ือหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัท า “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ TNP ประจ าปี 2565” และ “หนงัสือยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษัท” พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่ก าหนดและน าส่งมายงับริษัท
โดยผูถ้ือหุน้ตอ้งจดัท า 1 แบบตอ่ 1 ชื่อบุคคล 

4.2 บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
4.2.1 มีคณุสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
4.2.2 มีความรูแ้ละความสามารถที่เป็นประโยชนอ์ย่างส าคญัต่อธุรกิจของบริษัท 
4.2.3 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

4.3 บุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจง้
ในหนงัสือนดัประชุมว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อจากผูถ้ือหุน้ 

 
5. สถานที่จัดส่งเอกสาร 

ผูถ้ือหุน้สามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายงัเลขานกุารบริษัท ตามที่อยู่ 
ดงันี ้

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

หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ investor@thanapiriya.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอพรอ้มเอกสารที่
เกี่ยวขอ้ง 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจ าปี 2565 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็นผูถ้ือหุน้ของ 

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

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี ้
เร่ืองที่เสนอ: 
............................................................................................................................. ................................................... 
วตัถปุระสงค:์ [   ] เพ่ือทราบ          [   ] เพ่ือพิจารณา        [   ] เพ่ืออนมุตัิ 
โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….……...................... 
……………………………………………………………………………………………………………….....…....…….…. 
...……………………………………………………………………………………………………………………….……... 
และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนับสนนุขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ..................... แผ่น 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และ
ยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงลายมือชื่อ ........................................................ ผูถ้ือหุน้ 
    (........................................................) 
วนัที ่...................................................... 

หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือหนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นี ้และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการแก้ไขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ใหใ้ชส้ าเนาแบบฟอรม์นี ้และกรอกขอ้มลูพรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อให้
ครบถว้น 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจ าปี 2565 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................. เป็นผูถ้ือหุน้ของ 
บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ......................................... หุน้ ที่อยู่ เลขที ่..................................................... 
ถนน ........................... ต าบล/แขวง ......................... อ าเภอ/เขต .............................จงัหวดั ...................................... 
โทรศพัท ์.............................. โทรสาร ............................... E-mail (ถา้มี) ................................................................... 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว …………………………….….………….…..….…........ 
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวใหค้วามยินยอมแลว้ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และ
ยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผูถ้ือหุน้ 
  (.............................................................) 

           วนัที่ ........................................................... 
หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งหรือหนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐาน
อื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ  านาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นี ้ และรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติของผูท้ี่ได้รบัการเสนอชื่อ ไดแ้ก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประสบการณก์ารท างาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ
จ านวนหุน้ที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนไดเ้สียกบับริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้กับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได ้และ
ขอ้มลูอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมทั้ง “หนงัสือยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอ
ชื่อเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษัท” 

  



 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 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ที่อยู่ เลขที่............................................... 
ถนน ............................ ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ................................... 
โทรศพัท ์.............................. โทรสาร ............................ E-mail (ถา้มี) ...................................................................... 
เป็นบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามที่ นาย/นาง/นางสาว.................................................................... 
ไดเ้สนอชื่อนัน้ 

ขา้พเจา้รบัรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนดรวมทัง้ยอมรบั
การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 

ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิมาพรอ้มนี้ และไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้
ทกุหนา้ จ านวน...................แผ่น จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

ลงลายมือชื่อ ............................................................ บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
     (............................................................) 
วนัที่ ........................................................... 

เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบัติของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ ไดแ้ก่ ประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือ
กรรมการ จ านวนหุน้ที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนไดเ้สียกบับริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้กับบริษัท ที่อยู่ที่
ติดต่อได ้และขอ้มลูอื่นๆ ที่เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 


