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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 

 

1. วัตถุประสงค ์

 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อ

เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการน าเสนอและช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมมาด ารงต าแหน่งเปน็

กรรมการของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

 เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ก าหนดข้างต้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท จนถึงวันท่ีก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

(Record Date) (XM) 

อนึ่ง ณ วันที่บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 หาก

บริษัทฯ พบว่า ผู้ถือหุ้นที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ถือหุ้นไม่ครบตามสัดส่วนที่

ก าหนดข้างต้น แต่บริษัทได้ก าหนดช่ือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการบริษัทในวาระการประชุมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิที่จะไม่น าเสนอช่ือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา 

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

3.1 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด, พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(2) มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท างานท่ีเป็นประโยชน์อย่างส าคัญตอ่ธุรกจิ

ของบริษัทฯ 

(3) เป็นบุคคลที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 

(4) เป็นบุคคลที่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ าเสมอ และมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการ

ประชุม 
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3.2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา 

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนดข้างต้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

(2) ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าหนังสือเสนอช่ือบุคคล ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

 แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 (แบบ ข.) 

 เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นท่ีได้ระบุไว้ในหมายเหตุของแบบ ข. 

 ส่งมาที ่ ส านักเลขานุการบริษัท 

 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

 53/1 หมู่ 4 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางเเม่นาง อ.บางใหญ่  

 จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่

เป็นทางการ โดยส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-191-8290 หรือ E-mail : apirat

.te@tpic.co.th ก่อนน าส่งต้นฉบับให้บริษัทฯ ในภายหลัง ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณา

ในวันท่ี 31 มกราคม 2563 

(3) กรณผีู้ถือหุ้นหลายคนรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อ 2. ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจดัท าข้อมูลใน

แบบ ข. ให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ

เพิ่มเตมิรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบริษัทฯ 

(4) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าแบบ ข. 

ตามจ านวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส าหรับหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมให้จัดส่ง 1 

ชุด ส าหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง 

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณา

ทั้งหมดจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

(6) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

(7) รายช่ือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุช่ือไว้ในวาระการประชุม โดย

จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น 

ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และ

ช้ีแจงเหตุผลในวันท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

4. ระยะเวลาใหส้ิทธิ 

 ตั้งแตว่ันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563  

mailto:apirat.te@tpic.co.th
mailto:apirat.te@tpic.co.th
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แบบ ข. 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 

1.) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ ..................................................เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจ านวน.............................................................................................หุ้น 

อยู่บ้านเลขท่ี..........................................ถนน..............................................................................ต าบล/แขวง.............................................................

อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................................................โทรศัพท์...................................................................

โทรศัพท์มือถือ.......................................................................................E-mail (ถ้ามี)................................................................................................ 

2.) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะเสนอ นาย/นาง/นางสาว.............................................................................. ...........................................................

อายุ.....................ปี เป็นกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องการตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ได้ ก าหนดไว้ ท้ังน้ี 

ข้าพเจ้ามีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และความช านาญ/เชี่ยวชาญ พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน.....................แผ่น 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาท้ังหมด ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ..........................................................ผู้ถือหุ้น 

            (..........................................................) 

      วันท่ี............................................................. 

3.) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................... ...............................................................................

บุคคลได้รับการเสนอชื่อ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้ดังนี้ 

      ลงชื่อ...........................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

            (..........................................................) 

      วันท่ี............................................................. 

หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยให้

รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ต้องจัดท าแบบ ข. ตามจ านวนบุคคลที่ต้องการเสนอ (แบบ 

ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน) พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
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4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลของเลขานุการบริษัทฯ apirat.te@tpic.co.th และน าส่งต้นฉบับของ

หลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 


