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หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชมุส าหรับการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

1. วัตถุประสงค์ 

บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มีความประสงค์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร ื่อง

เพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการน าเสนอ

และช่วยคัดกรองวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 เป็นผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรอืหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบรษัิทฯ  

 เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีก าหนดข้างต้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันท่ีเสนอเร ื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม จนถึงวันท่ี

ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) (XM) 

อนึ่ง ณ วันท่ีบรษัิทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 หาก 

บรษัิทฯ พบว่า ผู้ถือหุ้นท่ีเสนอเร ื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม ถือหุ้นไม่ครบตามสัดส่วนท่ีก าหนดข้างต้น แต่วาระการ

ประชุมท่ีผู้ถือหุ้นเสนอได้ถูกก าหนดเป็นวาระการประชุมไปแล้วนั้น บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่น าเสนอวาระการประชุมท่ี

ผู้ถือหุ้นเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณา 

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

3.1 การเสนอวาระการประชุม 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเร ื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม 

(1) เร ื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานก ากับดูแล

การด าเนินงาน หรอืไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรอืหลักก ากับดูแลกิจการท่ีดี

ของบรษัิทฯ 

(2) เร ื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบรษัิทฯ จะด าเนินการได้ 

(3) เร ื่องท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษัิทฯ หรอืเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด

โดยเฉพาะ 

(4) เร ื่องท่ีบรษัิทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 

(5) เร ื่องท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีบรษัิทฯ ได้ก าหนดไว้ในข้อ 2. ข้างต้น หรอืเสนอไม่ทัน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา 

(1) ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีบรษัิทฯ ก าหนดข้างต้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมได้ 

(2) ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าหนังสือเสนอวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

a. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (แบบ ก.) 

b. เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นท่ีได้ระบุไว้ในหมายเหตุของแบบ ก. 
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ส่งมาท่ี ส านักเลขานุการบรษัิท 

บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

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

จ.นนทบุร ีรหัสไปรษณีย์ 11140 

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาทาง

โทรสารหมายเลข 02-191-8290 หรอือีเมล C.secretary@tpic.co.th ก่อนน าส่งต้นฉบับให้บรษัิทฯ ใน

ภายหลัง ท้ังนี้ บรษัิทฯ ขอสิ้นสุดการรับเร ื่องพิจารณาในวันท่ี 31 มกราคม 2565 

(3) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรอืหลายรายรวมกันเพ่ือให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุม

มากกว่า 1 เร ื่อง ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดทุกเร ื่องในแบบเสนอวาระการประชุมพร้อมลงช่ือไว้เป็น

หลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติมรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบรษัิทฯ 

(4) เลขานุการบรษัิทเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระท่ีผ่านการพิจารณาท้ังหมดจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิท 

(5) คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะ

เข้าข่ายตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

(6) เร ื่องท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2565 ส าหรับเร ื่องท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ จะแจ้งเป็นเร ื่องเพ่ือทราบ และ

ช้ีแจงเหตุผลในวันท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

4. ระยะเวลาให้สิทธิ 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565  
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แบบ ก. 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

1.) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้น 

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

อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์  

โทรศัพท์มือถือ E-mail (ถ้ามี)  

2.) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพ่ือทราบ/เพ่ืออนุมัติ/เพ่ือพิจารณาเร ื่อง  

  

  

3.) โดยมีข้อเสนอและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังน้ี  

  

  

โดยมีเอกสารประกอบเพ่ิมเตมิ พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ ก. น้ี หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดถูกต้องและเป็นจรงิทุกประการ

  

 

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น 

  ( ) 

 วันที่   

หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปน้ี 

 หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย์หรอืหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดย

กรรมการผู้มีอ านาจ และประทับตราบรษัิท (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยให้รวบรวม

ส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบรษัิทฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระที่ต้องการเสนอ (แบบ ก. 1 แบบต่อ 1 วาระ) 

พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน 

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

5. บรษัิทฯ จะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่บรษัิทฯ ก าหนด 

6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลของเลขานุการบรษัิท C.secretary@tpic.co.th และน าส่ง

ต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบรษัิทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 

mailto:C.secretary@tpic.co.th

