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บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวำระล่วงหน้ำในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่เป็นตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทดีขีองบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั ไทย องิเกอร ์ โฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน) (“บรษิทั”) ตระหนกัถงึความส าคญัของผูถ้อืหุน้ ใหไ้ดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนับรษิทั จงึเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยไดม้สีว่นรว่มในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ของ
บรษิทั และเสนอชือ่บุคคลทีม่ีค่วามรู ้ ความสามารถ และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบรษิทัล่วงหน้า เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะน าวาระทีผู่ถ้อืหุน้เสนอมานัน้
ก าหนดเป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ของบรษิทัต่อไป 
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในกำรเสนอวำระกำรประชุม และเสนอรำยช่ือเพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำร 
ล่วงหน้ำ ต่อท่ีประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
 
1. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ จะตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้ 

1.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
1.2 มสีดัสว่นการถอืหุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 2.5 ของจ านวนสทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษิทั  (11.5 ลา้นหุน้) โดยอาจเป็นผูหุ้น้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนักไ็ด ้  
1.3 ถอืหุน้บรษิทัในจ านวนทีก่ าหนดตามขอ้ 1.2 ต่อเนื่องมาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ปี จนถงึวนัทีเ่สนอเรือ่ง

เพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ หรอืวนัทีเ่สนอชื่อบุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทั  

1.4 สามารถแสดงหลกัฐานการถอืหุน้ เชน่ หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์ หรอืหลกัฐานอืน่จาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้  
 
2. เงือ่นไขกำรเสนอวำระล่วงหน้ำส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2.1 ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูถ้อืหุน้ 
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มมีากกว่า 1 คน ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายทีเ่สนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีลงลายมอืชื่อทกุ
รายแลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนั 

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอวาระจะตอ้งระบุชื่อ นามสกลุ ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้จ านวนหุน้ที ่
ถอื ณ วนัทีเ่สนอวาระ ของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้รายละเอยีดอืน่ๆ ใหค้รบถว้น 
 
3. กำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

3.1 วาระทัว่ไป 
ระบุชือ่วาระ พรอ้มรายละเอยีดและเหตุผลประกอบ 
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3.2 วาระการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

1.) รายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทไีดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น 
กรรมการบรษิทั ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
2.) บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัตอ้งมี
คณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่คีณุสมบตัติอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมทัง้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศ ขอ้บงัคบับรษิทั และหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ขีองบรษิทั 

 3.3 เรือ่งทีบ่รษิทัจะไมบ่รรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุ 
  1.) เรือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎ และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ 
หรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลบรษิทั หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
  2.) เรือ่งทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
  3.) เรือ่งทีเ่ป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีทีก่อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายอยา่งมนียัส าคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 
  4.) เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั 
  5.) เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 
  6.) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการได ้
  7.) เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา และ
ไดร้บัมตสินบัสนุนดว้ยคะแนนเสยีงทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดย
ขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั 
  8.) เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถตดิต่อได ้หรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 
  9.) เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามขอ้ 2 
 
4. ระยะเวลำในกำรเสนอวำระ 

ตัง้แต่ 21 พฤศจกิายน 2565 – 20 มกราคม 2566 ( 60 วนั) 
 
5. เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 

5.1 ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจดัสง่ตน้ฉบบัแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ทีผู่ถ้อืหุน้
ไดล้งลายมอืชือ่แลว้ (ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทัจดัไวใ้หใ้นเวบ็ไซต์) พรอ้มเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี้ เพือ่
ประกอบการพจิารณา 

5.1.1 เอกสารหลกัฐานการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทุกรายทีร่วมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก ่หนงัสอืรบัรอง
จากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื เอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษิทั 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิ แสดงจ านวนหุน้ทีถ่อืหรอื 
ส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
5.1.2 เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ทุกรายทีร่วมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 
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ก. กรณีบุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ข. กรณีนิตบิุคคล: ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลซงึออกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน และส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้อี านาจลงนามทไีดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.1.3 หนงัสอืยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น 
กรรมการบรษิทั และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ หลกัฐานทางการศกึษา การฝึกอบรม ประวตัิ
การท างาน เอกสารหลกัฐานการถอืหุน้ เป็นตน้ (เฉพาะวาระการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั) 

 
5.2 จดัสง่ตน้ฉบบัเอกสารอยา่งครบถว้นและสมบรูณ์ตามขอ้ 5.1 โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 

วนัที ่20 มกราคม 2566 ตามทีอ่ยูด่งันี้ 
เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

  88 หมู่ 4 ซอย บำงกรวย-ไทรน้อย 32   
  ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย  
  จ.นนทบรีุ 11130 
 
6. วิธีกำรพิจำรณำ 

6.1 วาระทัว่ไป เลขานุการบรษิทั จะเป็นผูร้วบรวมหวัขอ้วาระการประชมุตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ และ 
น าเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ต่อไป 

6.2 วาระการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 
เลขานุการบรษิทั จะเป็นผูร้วบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะท างานสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนโดยคณะท างาน
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณารายชื่อและคณุสมบตัขิองบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอชื่อ และน าผล
การพจิารณาเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาต่อไปกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหน้ า
วาระดงักล่าวหรอืบุคคลทีเ่หน็สมควรเสนอเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
บรษิทัจะบรรจุเรือ่งดงักล่าวอยูใ่นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2566 ต่อไป 
 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเฉพาะค าขอทีก่รอกขอ้ความครบถว้น มเีอกสารประกอบการ 
พจิารณาเพยีงพอและไดส้ง่อยา่งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑฉ์บบันี้ และเป็นเรือ่งทีบ่รษิทัเหน็ว่าเป็นประโยชน์ 
ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม และเป็นไปตามทีก่ฎหมายและระเบยีบต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด กรณี
คณะกรรมการบรษิทัลงความเหน็ไมน่ าขอ้เสนอหรอืรายชื่อดงักล่าวบรรจุอยูใ่นวาระการประชมุ บรษิทัจะชีแ้จง
เหตุผลต่อผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอวาระหรอืรายชือ่บุคคลนัน้และรายงานต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2566 เพือ่ทราบ
ต่อไป 
 
เอกสารแนบ   1.) แบบฟอรม์การเสนอวาระล่วงหน้า และเสนอชือ่บุคคลเพื่อรบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

  2.) แบบฟอรม์หนงัสอืยนิยอมใหเ้สนอชื่อเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
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