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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้ 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และชื่อกรรมการล่วงหน้า 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) โดยบรษิัทฯ 
มีความมุง่มั่นท่ีใหก้ารจดัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปตามความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และเป็นท่ี
ยอมรบัจากผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั 
 
บรษิัทฯ  จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และชื่อกรรมการล่วงหนา้  
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ  เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้
ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั  ทัง้นีบ้รษิัทฯ  จึงไดก้ าหนดหลกัการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้  และชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหนา้ขึน้  ซึ่งจะช่วยกลั่นกรอง
ระเบียบวาระ  และรายชื่อกรรมการท่ีจะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทอยา่งแทจ้รงิ 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ 
ผูถื้อหุน้สามญัที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุ  หรือชื่อกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ  ดงันี ้
2.1  เป็นผูถื้อหุน้สามญั (TRT) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

        2.2  มีสดัส่วนการถือหุน้ขัน้ต ่า ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
 2.3  ถือหุน้บรษิัทฯ ในสดัส่วนที่ก าหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อกรรมการ 
  

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
        3.1   เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

1. เรื่องที่ขดักบักฎหมาย  ขอ้บงัคบั  กฎระเบียบตา่งๆของหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานท่ี
ก ากบัดแูล  หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์  ขอ้บงัคบั  มติที่ประชมุผูถื้อหุน้  และการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิทัฯ  จะด าเนินการได ้
3. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
4. เรื่องเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ  และขอ้มลูที่ผูถื้อหุน้กล่าวอา้งไม่ไดแ้สดงให้

เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 
5. เรื่องที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  และไดร้บั

มติสนบัสนนุดว้ยเสียงที่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด  โดยที่
ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
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6. เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ  เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

7. เรื่องที่บรษิัทฯ  ไดด้  าเนินการแลว้ 
8. เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น  หรือไม่ถกูตอ้ง  หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่

ก าหนด  หรือไม่สามารถตดิต่อได ้
9. เรื่องเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามก าหนด 

 
3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุต่อ
คณะกรรมการโดยใช ้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565”  ใน
ส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้  หรืออาจแจง้เรื่องอยา่งไมเ่ป็นทางการ  ทางโทรสารหมายเลข 
0-2709-3236 หรือทาง E–mail Address : ir@tirathai.co.th  ก่อนส่งตน้ฉบบั  “แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี”  ต่อคณะกรรมการบรษิัทภายหลงัได ้
 
ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของ  “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี”  
พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้  2.2  และ 2.3  ไดแ้ก่  
หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
(ประเทศไทย)  จ ากดั  หรือ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่
จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ  (ถา้มี)  ใหถ้ึงบรษิัท ฯ ภายในวนัท่ี 
31  มกราคม  2565  ตามที่อยู่ดงันี ้

 ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
 บรษิัท  ถิรไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
 เลขที่  516/1  หมู่  4  นิคมอตุสาหกรรมบางป ู
 ต.แพรกษา  อ.เมืองสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10280 
 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้  2  เสนอระเบียบวาระการ
ประชมุต่อคณะกรรมการ  ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน  “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี”  ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  และผูถื้อหุน้รายที่  2  
เป็นตน้ไป  กรอกขอ้มลูเฉพาะในส่วนท่ี  (1)  และ  (2)  “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี”  และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม  (ถา้มี)  ของ
ผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอ
ระเบียบวาระการประชมุมากกวา่  1  ระเบยีบวาระ  ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า  “แบบเสนอระเบียบ

mailto:ir@tirathai.co.th
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วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี”  1  แบบต่อ  1  ระเบียบวาระพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็น
หลกัฐานใหค้รบถว้น 

4. เรื่องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน
หนงัสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ  และส าหรับ
เรือ่งที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท  บริษัทฯ  จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้ม
ชีแ้จงเหตผุลผ่าน Website ของบริษัทฯ พรอ้มทัง้แจง้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว  ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
 

4. การเสนอชื่อกรรมการ 
        4.1  คณุสมบตัิของบคุคลท่ีรบัเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

1. ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นถกูตอ้งตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติ
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้บงัคบับรษิัท และการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี
ของบรษิัทฯ   

2. มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีประวตัิการท างานท่ีดี 
3. เป็นผูท้ี่มีความสนใจในกิจการของบรษิัทและสามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ 
4. ตอ้งเป็นผูท้ี่ไม่ประกอบกิจการหรอืเขา้รว่มในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักจิการของบรษิัท ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ้ื่น 
 

  4.2   ขัน้ตอนการพจิารณา 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้  2  ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการ

บรษิัทต่อคณะกรรมการ  โดยใช ้  “แบบเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการบรษิัท”  ในส่วนทา้ยของ
หลกัเกณฑน์ีห้รืออาจแจง้เรื่องอยา่งไม่เป็นทางการ ทางโทรสาร  02-709-3236  หรือ E–mail 
Address: ir@tirathai.co.th  ก่อนส่งตน้ฉบบั  “แบบเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการบรษิัท”  ต่อ
คณะกรรมการบรษิัทภายหลงัได ้

 
ทัง้นี ้  ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของ  “แบบเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการบรษิัท” พรอ้มทัง้ลงชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ใหถ้ึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 
หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้  2.2  และ  2.3  ไดแ้ก่   
1.1  หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั  หรือ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
1.2 หลกัฐานใหค้วามยินยอมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการในแบบเสนอ

ชื่อบคุคลเป็นกรรมการบรษิัท 

mailto:ir@tirathai.co.th
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1.3 เอกสารประกอบการพิจารณา  ดา้นคณุสมบตัิ  ไดแ้ก่  การศกึษา  และประวตัิการ
ท างาน  ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ  (ถา้ม)ี 
 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิตามขอ้  2  เสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ
ต่อคณะกรรมการ  ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน  “แบบเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการ
บรษิัท”  ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  และผูถื้อหุน้รายที่  2  เป็นตน้ไป  กรอกขอ้มลู
เฉพาะในส่วนท่ี  (1)  และ  (2)  ของ  “แบบเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการบรษิัท”  ใหค้รบถว้น
และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย  แลว้รวบรวม  “แบบเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการบรษิัท”  
และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิตามขอ้  2  เสนอบคุคลเพื่อเป็น
กรรมการมากกวา่  1  ท่าน  ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า  “แบบเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการบรษิัท”     
1  แบบต่อกรรมการ  1  ท่าน  พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ  และจะ
ด าเนินการเสนอคณะกรรมการตอ่ไป  เวน้แต่คณะกรรมการสรรหา  หรือคณะกรรมการ
พิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

5. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการ
ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี  พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ  และบคุคลไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสรรหา  หรือคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบมติ  
พรอ้มชีแ้จงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ พรอ้มทั้งแจง้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

   
 

 


