
 

 

   

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจ าปี 2564 

 
ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เร่ืองการให้สิทธิและการปฏิบติัอย่างเท่า

เทียมกันต่อผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  ซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีดี  ด้วยการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้  

บริษทัจึงไดก้ าหนดวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณาท่ีชดัเจน โปร่งใส พร้อมทั้งด าเนินการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในลกัษณะท่ีมี
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั มีขั้นตอนท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารโดยทัว่ถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ข้อที่ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.1  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
1.2  มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
1.3  ต้องถือหุ้นบริษทัในสัดส่วนท่ีก าหนดตามข้อ  1.2 ในวนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุม 
       สามญัผูถื้อหุ้น 

 
 อน่ึง หากบริษทัตรวจสอบคุณสมบติัของผูถื้อหุ้นในวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น แลว้พบว่าคุณสมบติัไม่เป็นไปตามก าหนด แต่วาระการประชุมท่ีเสนอหรือช่ือบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมการ ไดถู้ก
บรรจุในวาระการประชุมแลว้นั้น บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาวาระการประชุมท่ีเสนอหรือไม่น าเสนอช่ือบุคคลท่ีเสนอ
โดยผูถื้อหุ้นท่านนั้นให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 
ข้อที ่2.    การเสนอวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
(1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้มูลท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงเหตุอนัควร 

      สงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
      (2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้

                      (3) เ ร่ืองท่ีผู ้ถือหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ  12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติ
สนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ  10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงั
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 
 
 



 

 

   

 (4) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ  ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั 

(5) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
(6) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(7) เร่ืองท่ีเป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ  หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง 

   ผลประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
      (8) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 
 (9) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
 
2.2 ขั้นตอนการพจิารณา 

 (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าและน าส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น” 
(ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน้ี์) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ อยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง ส่ง
มาให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี และตอ้งระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมติั แลว้แต่กรณี โดยให้จดัส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุช่ือผูรั้บและท่ีอยู่ ตาม
รายละเอียดดงัน้ี  

 
 ช่ือผู้รับ : เลขานุการบริษัท  

ท่ีอยู่  :  บริษัท ทีพบีีไอ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 42/174  หมู่ท่ี 5 ซอยศรีเสถยีรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

อีเมล์ :  company_secretary@tpbigroup.com 
 
 (2) ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  1. เสนอวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายแรกจะตอ้งกรอกขอ้มูลใน  “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น”ให้
ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และให้ผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ 
(1) และ (2) พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนัส่งมาให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี  

 (3) เลขานุการบริษทัจะพิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะตอ้งไม่มี
ลกัษณะเขา้ข่ายตามเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม  และหากผูถื้อหุ้นไม่สามารถจดัส่งเอกสารท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาวาระการประชุมดงักล่าว 

(4) คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ว่าควร
บรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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      (5) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท  ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท  บริษัทจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท  (www.tpbigroup.com) 
ภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัภายในเดือนมีนาคมของปีท่ีเสนอ  

 

ข้อที ่3.    เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั  กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และหลกัเกณฑอ์ื่นของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) มีความรู้ ความสามารถท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั 
ซ่ือสัตย ์สามารถทุ่มเทเวลาในการท างานให้กบับริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

(3) ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษทั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ  
บริษทัจดทะเบียน 
 

3.2 ขั้นตอนการพจิารณา 
                     (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าและน าส่ง “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ” (ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑ์น้ี) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ อย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง ส่งมาให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธันวาคมของแต่ละปี โดยให้จดัส่งเอกสารทั้งหมด 
พร้อมระบุช่ือผูรั้บและท่ีอยู ่ตามรายละเอียดดงัน้ี  

 
 ช่ือผู้รับ : เลขานุการบริษัท  

ท่ีอยู่  :  บริษัท ทีพบีีไอ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 42/174  หมู่ท่ี 5 ซอยศรีเสถยีรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

อีเมล์ :  company_secretary@tpbigroup.com 
 

 (2) ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  1. เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายแรกจะตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และให้
ผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และ (2) พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 
และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนั ส่งมาให้ถึงบริษทั
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี  
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 (3) เลขานุการบริษทัจะพิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม 
ครบถว้น ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และหากผูถื้อหุ้นไม่สามารถ
จดัส่งเอกสารท่ีครบถว้นและถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาช่ือบุคคล
ดงักล่าว 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว และให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าวเพ่ือรับการเลือกตั้งในการประชุม
หรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 (5) บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อม
ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั 
(www.tpbigroup.com) ภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัภายในเดือนมีนาคมของปีท่ีเสนอ  
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