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หลักเกณฑก์ารให้สทิธิผู้ถอืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพจิารณาแตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษัิท 

ส าหรับการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าป ี2564 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มีความประสงค์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการน าเสนอและช่วยคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ และเ พ่ือให้ เป็นไปตามหลักการก า กับดูแลกิจการท่ีดี  (Good Corporate 

Governance) 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 เปน็ผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ โดยอาจเปน็รายเดียวหรอืหลายรายรวมกัน ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบรษัิทฯ 

 เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีก าหนดข้างต้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวันท่ีเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ัง

เป็นกรรมการบรษัิท จนถึงวันท่ีก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2564 (Record Date) (XM) 

อน่ึง ณ วันท่ีบรษัิทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 หาก

บรษัิทฯ พบว่า ผู้ถือหุ้นท่ีเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบรษัิท ถือหุ้นไม่ครบตามสัดส่วนท่ี

ก าหนดข้างต้น แต่บรษัิทได้ก าหนดชื่อบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการบรษัิทในวาระการประชุมไปแล้วน้ัน บรษัิทฯ ขอ

สงวนสิทธิท่ีจะไม่น าเสนอชื่อบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นเสนอเปน็กรรมการบรษัิทให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 พิจารณา 

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

3.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษัิท 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบรษัิทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(1) มี คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี ลักษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่ าด้วยบร ษัิทมหาชนจ า กัด , 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 

(2) มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท างานท่ีเป็นประโยชน์อย่างส าคัญต่อ

ธุรกิจของบรษัิทฯ 

(3) เปน็บุคคลท่ีสามารถอุทิศเวลาให้กับบรษัิทฯ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี 

(4) เป็นบุคคลท่ีสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้อย่างสม ่าเสมอ และมีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ใน

การประชุม 
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3.2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา 

(1) ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีบรษัิทก าหนดข้างต้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเปน็กรรมการบรษัิท 

(2) ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าหนังสือเสนอชื่อบุคคล ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปน้ี 

 แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบรษัิท ประจ าป ี2564 (แบบ ข.) 

 เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นท่ีได้ระบุไว้ในหมายเหตุของแบบ ข. 

 ส่งมาท่ี ส านักเลขานุการบรษัิท 

 บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

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

 จ.นนทบุร ีรหัสไปรษณีย์ 11140 

 ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเปน็กรรมการบรษัิทอย่าง

ไม่เปน็ทางการ โดยส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-191-8290 หรอื E-mail : 

Nuttapat.ph@tpic.co.th ก่อนน าส่งต้นฉบับให้บรษัิทฯ ในภายหลัง ท้ังน้ี บรษัิทฯ ขอส้ินสุดการรับ

เร ื่องพิจารณาในวันท่ี 31 มกราคม 2564 

(3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกัน เพ่ือให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดท าข้อมูลใน

แบบ ข. ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เปน็หลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสาร

ประกอบเพ่ิมเติมรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบรษัิทฯ 

(4) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบรษัิทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าแบบ ข. 

ตามจ านวนบุคคลท่ีต้องการเสนอ ส าหรับหลักฐานการถือหุ้น หรอืเอกสารประกอบเพ่ิมเติมให้จัดส่ง 1 

ชุด ส าหรับการส่งเร ื่องในแต่ละคร้ัง 

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาในเบ้ืองต้น โดยบุคคลท่ีผ่านการ

พิจารณาท้ังหมดจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

(6) คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

บรษัิท 

(7) รายชื่อบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะถูกบรรจุชื่อไว้ในวาระการประชุม โดย

จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือ

หุ้น ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ จะแจ้งเป็นเร ื่องเพ่ือทราบ 

และชี้แจงเหตุผลในวันท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

4. ระยะเวลาให้สิทธิ 

 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564  

mailto:Nuttapat.ph@tpic.co.th
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แบบ ข. 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบรษัิท ประจ าปี 2564 

1.) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ ..................................................เป็นผู้ถือหุ้น

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

อยู่บ้านเลขที่..........................................ถนน.........................................................................ต าบล/แขวง.............................................................

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

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

2.) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................................................

อายุ.....................ปี เป็นกรรมการบรษัิท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องการตามหลักเกณฑ์ที่บรษัิทฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งน้ี 

ข้าพเจ้ามีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติอ่ืนๆ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และความช านาญ/เช่ียวชาญ พร้อมลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน.....................แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด ถูกต้องและเป็นจรงิทุกประการ 

      ลงช่ือ..........................................................ผู้ถือหุ้น 

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

      วันที่............................................................. 

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

ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบรษัิทฯ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้ดังน้ี 

      ลงช่ือ...........................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

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

      วันที่............................................................. 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปน้ี 

 หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบรษัิท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย์หรอืหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนา

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพือ่เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบรษัิท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานทุก

ราย โดยให้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบรษัิทฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ต้องจัดท าแบบ ข. ตามจ านวนบุคคลที่ต้องการ

เสนอ (แบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน) พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน 

4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ-สกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. บรษัิทฯ จะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่บรษัิทฯ ก าหนดไว้ 

6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลของเลขานุการบรษัิทฯ Nuttapat.ph@tpic.co.th และน าส่ง

ต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบรษัิทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 

mailto:Nuttapat.ph@tpic.co.th

