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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิแก่ผู้ถอืหุ้นในการเสนอวาระการประชุม 
และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 1. วตัถุประสงค ์

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนและโปรง่ใสตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมในการใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัซึง่ช่วยกลั่นกรองให้
ไดว้าระท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทอยา่งแทจ้รงิและคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท 

ข้อ 2. นิยาม 

“บรษัิท”  หมายถึง บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“วาระการประชมุ” หมายถึง วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2565 ของ  

บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษัิท ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

3.1) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ /หรือเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โดยอาจจะเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย
รายรวมกนัก็ได ้

3.2) จะตอ้งถือหุน้ หรอืถือหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท (ประมาณ 
4,499,984 หุน้) และเป็นผูถื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องนบัจากวนัที่ถือหุน้จนถึงวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชมุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน 

ข้อ 4. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอ ซึง่ตอ้งไมม่ีลกัษณะ ดงันี ้
4.1)  เรื่องที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากบั

ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บรษัิท จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
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4.2) เรือ่งที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหาย

อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
4.3) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจบรษัิท จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงคไ์ด ้
4.4) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผา่นมา และเรือ่งดงักลา่วไดร้บัมติ

สนบัสนนุดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เวน้แต่
ขอ้เท็จจริงในการเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

4.5) เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่คนใดโดยเฉพาะ 
4.6) เรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิท และ/หรอืเป็นเรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้ 
4.7) เรือ่งอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไมม่ีความจ าเป็นตอ้งบรรจเุป็นวาระ ซึง่คณะกรรมการบรษัิท

สามารถอธิบายเหตผุลตอ่ผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.8) เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้มีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 3. 
4.9) เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้มีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้
4.10) เรือ่งที่เสนอภายหลงัจากระยะเวลาที่บรษัิท ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระประชมุลว่งหนา้ 

 

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
 คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ซึง่
ตอ้งมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

5.1)  มีคณุสมบตัถิกูตอ้งและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง 
- พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน 
- พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
-  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- ขอ้บงัคบับรษัิท 
-  หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

5.2) มีความรู ้ความสามารถที่จะเป็นประโยชนแ์ก่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทและมีประวตัิท างานท่ีดี 
5.3)  ไมเ่คยถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูม้ีอ  านาจในการจดัการของหนว่ยงาน 
5.4)  เป็นผูม้ีความสนใจในกิจการของบรษัิทและสามารถอทุิศเวลาใหบ้รษัิทไดอ้ยา่งเพียงพอ สามารถเขา้ประชมุ

คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีการเตรยีมตวัเป็นการลว่งหนา้อยา่งดี มีสว่นรว่มที่สรา้งสรรคใ์นการประชมุ 
มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความเห็นในท่ีประชมุ ไมก่ระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็น
การเขา้ไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลกัษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนข์องบริษัท หรือเอือ้
ประโยชนใ์หบ้คุคล หรอืนิติบคุคลใดๆ ไมว่า่จะท าเพื่อผลประโยชนต์อนเองหรอืผูอ้ื่น 



 

3/4 

 

5.5)  ด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ไดไ้มเ่กิน 5 แหง่ 
 

ข้อ 6.  ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา 
6.1)  การเสนอวาระการประชมุ 

(1)  ตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3. 
(2)  ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ โดยใช ้“แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระ

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” (แบบ ก.) พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งอย่าง
ครบถว้นสมบรูณ ์

(3) กรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3. รวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุรายจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ลงในฉบบัเดียวรว่มกนัคือ “แบบเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” (แบบ ก.) พรอ้มทัง้ลงรายมือช่ือ
ทกุรายอยา่งครบถว้นและสมบรูณต์ามที่ก าหนด แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัน าสง่บรษัิท 

(4)  เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวม/กลั่นกรองขอ้มูลตามหลกัในเบือ้งตน้ ก่อนรวบรวมน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความถกูตอ้งตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดของ
วาระการประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอ ทัง้นีม้ติของคณะกรรมการบรษัิท ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

(5)  เรือ่งที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ในค าบอกกลา่วเรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทส าหรบั
เรือ่งที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะแจง้เป็นเรือ่งเพื่อทราบในการประชมุผูถื้อหุน้
ครัง้นัน้พรอ้มชีแ้จงเหตผุลตอ่ไป 

6.2) การเสนอช่ือกรรมการ 
(1) ตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3.  
(2) ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช ้

“แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565” (แบบ ข.) และ “แบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ”  
(แบบ ค.) พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบรูณโ์ดยมีเอกสารประกอบ ดงันี ้
- หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่น
จากบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลท. 
- หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
- เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการท างานของบคุคลที่
ไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ
บรษัิท (ถา้มี) 
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(3) กรณีผูถื้อหุน้หลายรายมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3. รวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ฉบบัเดียวร่วมกัน คือ “แบบเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565”  
(แบบ ข.) พรอ้มทัง้ลงรายมือช่ือทกุรายและแนบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งของผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่ง
ครบถว้นและสมบรูณต์ามที่ก าหนด และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัน าสง่บรษัิท 

(4) เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณาความถกูตอ้ง ครบถว้นของขอ้มลู และคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บั
การเสนอช่ือเป็นกรรมการ และด าเนินการตามขัน้ตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาก่อนเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

(5) บุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดร้บัการบรรจุช่ือในวาระการเลือกตัง้
กรรมการพร้อมความเห็นชอบของคณะกรรมการ ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท จะแจง้ให้ผูถื้อหุน้พรอ้มชีแ้จงเหตุผลทางเว็บไซตข์องบริษัท หรือช่องทางการ
เผยแพรข่อ้มลูที่เหมาะสมตอ่ไป 

(6) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบรษัิทถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

ข้อ 7. ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถอืหุ้นเสนอ 
7.1)  จัดส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” (แบบ ก.)  

“แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” 
(แบบ ข.) “แบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) และ ส าเนา
อนมุตัิเอกสารหลกัฐานต่างๆที่ลงนามเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท โดยวิธีสง่ไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษัทภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (จะยึดจากวนัประทบัรบั 
ณ ที่ท าการไปรษณียป์ลายทางเป็นส าคญั) โดยสง่ไปท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2) หากมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามไดท้ี่ เลขานกุารบรษัิท โทรศพัท ์0-2273-8333 ตอ่ 3209 
 

กรุณาสง่ 

 เลขานกุารบรษัิท 

 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 32 ถนนวิภาวดีรงัสติ  

 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
 

 




