
 

 

 

หลักเกณฑก์ารใหส้ิทธิผู้ถอืหุน้เสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 

และเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุน้ 

ประจาํปี 2563 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอ์ินดัสตรี ้จาํกัด (มหาชน) 

 

ข้อ 1.  วัตถุประสงค ์

บริษัท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้ 

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ ก่อนการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษัทฯ 

จงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นระบียบวาระ

การประชุมและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ ซึ่งจะช่วย

กลั่นกรองวาระท่ีจะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และช่วยให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรบุคคล ท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทัง้ช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามหลักการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ข้อ 2.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท โดยตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุและ/

หรือเสนอช่ือกรรมการและในวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) เพ่ือกาํหนดสิทธิในการประชมุผูถื้อหุน้ 

หรือ 

2.2  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ของจาํนวนสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และตอ้งถือหุน้ในบริษัทฯ ในจาํนวนดงักลา่วตอ่เน่ืองมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี จนถึง

วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุและหรือเสนอช่ือกรรมการและถือหุน้ในวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record 

date) เพ่ือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 

 



 

 

ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุม 

3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ของหลกัเกณฑนี์ ้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็น

ระเบียบวาระการประชมุ โดยกรอกแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี (แบบ ก.ปรากฏตามแนบของหนงัสือฉบบันี)้ พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และแนบหลกัฐานการถือหุน้

ตามหลกัเกณฑใ์น 2.1 หรือ 2.2 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจาก บริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจาก บริษัทศนูย์

รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ และ มีตราไปรษณียป์ระทับไม่เกินวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้

คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้ตามท่ีอยูด่งันี ้

สาํนักเลขานุการบริษัทฯ 

บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม

ตอ่คณะกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายลงลายมือช่ือพรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานการถือหุน้ทกุราย ซึ่งรวมกนัไม่นอ้ย

กว่าท่ีกาํหนดในการนี ้ใหก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อหุน้รว่มกนัทกุราย มอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการติดตอ่แทน 1 ช่ือ และให้

ถือวา่ การท่ีบรษัิทฯ  ตดิตอ่กบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นการตดิตอ่กบัผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมมากกว่า1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบ

วาระ พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

3.2  เพ่ือให้การดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง

ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นระเบียบวาระการประชมุ 

 3.2.1 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลบริษัทฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือ

การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯเวน้แตเ่ป็นการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทฯหรือทบทวนมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ 

 3.2.2 เร่ืองซึ่งกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้

ดาํเนินการกาํหนดเป็นระเบียบวาระการประชมุแลว้ 

 3.2.3 เรื่องท่ีมิใชอ่าํนาจหนา้ท่ีของท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 

 3.2.4 เรื่องท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขต วตัถปุระสงคห์รืออาํนาจหนา้ท่ี ท่ีบรษัิทฯ จะดาํเนินการได ้



 

 

  3.2.5 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และไดร้บั

มติสนบัสนนุดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ือง

นัน้ยงัไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

  3.2.6 เร่ืองท่ีใหข้อ้มลูเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ มีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจรงิ 

มีขอ้เสนอท่ีคลมุเครือและไมส่ามารถตดิตอ่ผูเ้สนอใหแ้กไ้ขได ้หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

  3.2.7 เรื่องท่ีเป็นงานประจาํ หรือเป็นอาํนาจการบรหิารจดัการของบริษัทฯ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิด

ความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมีนยัสาํคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

  3.2.8 เรื่องท่ีไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ 

3.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลและพิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 1 เดือนหลังจากการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการ

ประชมุในคาํบอกกลา่วเรียกประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ตอ่ไป 

 

ข้อ 4.  การเสนอชื่อกรรมการ 

4.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑนี์ ้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

เลือกตัง้ เป็นกรรมการได ้โดยกรอกแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.ปรากฏตามแนบของหนงัสือ

ฉบับนี)้ และขอให้ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตาม

หลกัเกณฑใ์น 2.1 หรือ 2.2 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบรษัิท ศนูยร์บัฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เอกสาร

ประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษาและประวตัิการทาํงานของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ส่งถึงบริษัทฯ และ มีตรา

ไปรษณียป์ระทบัไมเ่กินวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีอยูด่งันี ้

สาํนักเลขานุการบริษัทฯ 

บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120 

 



 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายลงลายมือช่ือพรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานการถือหุน้ทกุรายซึ่งรวมกนัไม่นอ้ยกว่าท่ี

กาํหนด ในการนีใ้หก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อหุน้รว่มกนัทกุรายมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อว่า 

การท่ีบรษัิทฯ ตดิตอ่กบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นการตดิตอ่กบัผูถื้อหุน้ท่ีลงลายมือช่ือ 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพ่ือเป็น

กรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชดุตอ่กรรมการ 1 คน พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็น

หลักฐานใหค้รบถ้วน และแนบหลักฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือ

กรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษาและประวตัิการทาํงานของบุคคลท่ี

ไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

ของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนดว้ย 

4.2 บคุคลท่ีไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

 4.2.1 มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

  4.2.2 มีความรูค้วามสามารถเก่ียวกับดา้น การเงิน บญัชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรพัยากร

บคุคล บริหารจดัการและบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการตลาด กลยทุธก์ารวางแผนพฒันา คมนาคมและ

การขนสง่ ความมั่นคง วิศวกรรม บรหิารความเส่ียง และ อ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชนก์บับรษัิทฯ 

4.2.3 ตอ้งไมมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษัิทฯ 

4.2.3.1 ประกอบกิจการ หรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความ

รบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 

4.2.3.2 ไม่เป็นคู่สญัญา รบัสมัปทาน หรือมีส่วนไดเ้สียในทาํนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็น

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของ

บรษัิทเอกชนหรือบรษัิทมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 

4.2.3.3 หรือในกรณีอ่ืนๆตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดัและ/หรือท่ีกฎหมายบญัญัตไิว ้

4.2.4 มีเวลาใหก้ับบริษัทฯ ทัง้ในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทัง้การปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 

4.3 เลขานกุารบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูและพิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ และเสนอใหค้ณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็น ผูก้ลั่นกรอง คดัเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายใน      

1 เดือน หลงัการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ  


