
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกต้ังเป็นกรรมการ และ/หรือ 
เสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึง
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส ดงัน้ี  
 

หลกัเกณฑ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูท่ี้มีสิทธิในการเสนอช่ือบุคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2565 จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ีเสนอเร่ืองฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และถือหุ้นไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 2 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกต้ังเป็นกรรมการ  
2.1 วธีิการนําเสนอ 

ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้กรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565” (แบบ ก) และ “แบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565” (แบบ ข) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ี
กาํหนดไวใ้นแบบฟอร์มดงักล่าว 

 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565” (แบบ ก) และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้
รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั  

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบ ก และแบบ ข 
1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน  

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายร่วมกนัเสนอช่ือกรรมการ ขอให้ระบุช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั 1 ราย เพ่ือเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทุกรายใน
การติดต่อกบับริษทั และใหถื้อวา่การท่ีบริษทัติดต่อกบัผูแ้ทนของผูถื้อหุน้นั้น เสมือนเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

 

2.2 เง่ือนไข/ขั้นตอนการพจิารณารายช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกต้ังเป็นกรรมการ  
2.2.1 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.2.1.1 มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษมัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

2.2.1.2 มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ย
ความซ่ือสัตย ์เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี มีอายุท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่าง
สมํ่าเสมอ  

2.2.1.3 มีความรู้ความสามารถท่ีสําคญัต่อธุรกิจของบริษทั ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมช้ินส่วนและยานยนต์  ตวัแทน
จาํหน่ายรถยนต์ บริการหลงัการขาย และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ หรือมีความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ การเงินและการ
บญัชี การตลาด กฎหมาย เป็นตน้ 

2.2.1.4 ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัหลายแห่งในขณะเดียวกนั (ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 
บริษทั) 



2.2.2 บริษทัฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นถูกตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ โดย
เลขานุการบริษทั จะนาํเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามขั้นตอน
ของบริษทัฯ ต่อไป ทั้งน้ีขอ้วินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

2.2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
2.2.3.1 บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรั้บการเสนอช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการ ในหนงัสือนดัประชุมโดยระบุวา่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุน้  
2.2.3.2 บุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทราบภายหลงั

การประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะแจง้ต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึง 

3. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
3.1 วธีิการนําเสนอ 

ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ให้กรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์ม “แบบ
ขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565” (แบบ ค) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีกาํหนดไว้
ในแบบฟอร์มดงักล่าว 

กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอเร่ือง
เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565” (แบบ ค) และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั  

กรณีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบ ค  
1 แบบต่อ 1 วาระ 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายร่วมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ขอให้ระบุช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั 1 ราย เพ่ือเป็นผูแ้ทนของผูถื้อ
หุน้ทุกรายในการติดต่อกบับริษทั และใหถื้อว่าการท่ีบริษทัติดต่อกบัผูแ้ทนของผูถื้อหุน้นั้น เสมือนเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ี
ลงลายมือช่ือ 

 

3.2 เง่ือนไข/ขั้นตอนการพจิารณาเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
3.2.1  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 

 3.2.1.1  เร่ืองท่ีกาํหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6)  
พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
- เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุ

อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว  
- เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์ 
- เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ือง

ดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการนําเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะท่ี
นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน  

- กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  
3.2.1.2  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล

บริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
3.2.1.3 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
3.2.1.4 เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่กรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อ

หุน้โดยรวม 
3.2.1.5 เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการแลว้  
3.2.1.6 เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการได ้



3.2.1.7 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 1 
3.2.1.8 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้

3.2.2 บริษทัฯ จะพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ครบถว้น ถูกตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ โดยเลขานุการบริษทั จะเป็นผูก้ลัน่กรองและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป  

3.2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
3.2.3.1 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อม

ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุวา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ 
3.2.3.2 เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทราบภายหลงั

การประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะแจง้ต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึง 

3.2.4   ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
เห็นชอบให้มีการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นตามขอ้ 3.2.3.2 เป็นระเบียบวาระการประชุมของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ
จะบรรจุเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัจะจดัใหมี้ข้ึนในคร้ังถดัไป 

 

4. การส่งเอกสาร 
ให้ผูถื้อหุ้นส่งแบบฟอร์มตามขอ้ 2.1 และ/หรือ 3.1 พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ ถึงบริษทัฯ 

ภายในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564  ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
เลขานุการบริษทั 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู  
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้น อาจแจง้เร่ืองอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางโทรสารท่ี 0-2814-5032 หรือ Email address ของสํานักกรรมการ
ผูจ้ดัการท่ี omd_ir@thairung.co.th ก่อนส่งเอกสารตน้ฉบบัทั้งหมดมาตามท่ีอยู ่ขา้งตน้กไ็ด ้ 

   
 


