หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอื หุน้ เสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุน้
ประจําปี 2563 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คํานึงถึงความสําคัญของผูถ้ ื อหุน้
และเพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี บริษัทฯ
จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระบียบวาระ
การประชุมและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วย
กลั่น กรองวาระที่ จ ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ อย่างแท้จ ริง และช่วยให้บริษัท ฯ สามารถคัดสรรบุคคล ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมทัง้ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ข้อ 2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิ ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท โดยต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและ/
หรือเสนอชื่อกรรมการและในวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) เพื่อกําหนดสิทธิในการประชุมผูถ้ ือหุน้
หรือ
2.2 เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถื อหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท และต้องถือหุน้ ในบริษัทฯ ในจํานวนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึง
วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมการและถือหุน้ ในวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record
date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุม
3.1 ผูถ้ ื อหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ น
ระเบียบวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจําปี (แบบ ก.ปรากฏตามแนบของหนังสือฉบับนี)้ พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และแนบหลักฐานการถือหุน้
ตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 หรือ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก บริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก บริษัทศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้า มี ) ส่ ง ถึ ง บริ ษั ท ฯ และ มี ต ราไปรษณี ย ป์ ระทับ ไม่ เ กิ น วัน ที่ 30 ธั น วาคม 2562 เพื่ อ ให้
คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยูด่ งั นี ้
สํานักเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
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ในกรณีท่ีผถู้ ื อหุน้ หลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ แสดงหลักฐานการถื อหุน้ ทุกราย ซึ่งรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าที่กาํ หนดในการนี ้ ให้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้
ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมมากกว่า1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ื อหุน้ ต้องจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบ
วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
3.2 เพื่ อให้การดําเนิ นการประชุม เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ ท่ี จ ะไม่บรรจุเรื่อง
ดังต่อไปนีเ้ ป็ นระเบียบวาระการประชุม
3.2.1 เรื่องที่ ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กาํ กับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็ นไปตามข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯเว้นแต่เป็ นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯหรือทบทวนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
3.2.2 เรื่ อ งซึ่ ง กฎหมายกํา หนดให้ต ้อ งได้รับ การพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น และบริ ษั ท ฯ ได้
ดําเนินการกําหนดเป็ นระเบียบวาระการประชุมแล้ว
3.2.3 เรื่องที่มิใช่อาํ นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ ตามกฎหมาย
3.2.4 เรื่องที่อยูน่ อกเหนือขอบเขต วัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ จะดําเนินการได้

3.2.5 เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบั
มติสนับสนุนด้วยเสียงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงในเรื่อง
นัน้ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
3.2.6 เรื่องที่ให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริง
มีขอ้ เสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผูเ้ สนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
3.2.7 เรื่องที่เป็ นงานประจํา หรือเป็ นอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.2.8 เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัทฯ
3.3 เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลและพิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้น เรื่องที่ ผูถ้ ื อหุน้ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และบริ ษั ท ฯ จะแจ้ง ผลการพิ จ ารณาให้ท ราบภายใน 1 เดื อ นหลัง จากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการ
ประชุมในคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ต่อไป
ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ
4.1 ผู้ถือหุ้นที่ มี คุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ารับ การ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.ปรากฏตามแนบของหนังสือ
ฉบับ นี )้ และขอให้ผู้ท่ี ไ ด้รับ การเสนอชื่ อ ลงนามยิ น ยอมใน แบบ ข. พร้อ มแนบหลัก ฐานการถื อ หุ้น ตาม
หลักเกณฑ์ใน 2.1 หรือ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํา กัด หลัก ฐานการให้ค วามยิ น ยอมของบุ ค คลที่ ไ ด้รับ การเสนอชื่ อ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่ อ
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ส่งถึงบริษัทฯ และ มีตรา
ไปรษณียป์ ระทับไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามที่อยูด่ งั นี ้
สํานักเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
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ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ แสดงหลักฐานการถือหุน้ ทุกรายซึ่งรวมกันไม่นอ้ ยกว่าที่
กําหนด ในการนีใ้ ห้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า
การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ที่ลงลายมือชื่อ
ในกรณี ท่ี ผู้ถือหุ้นรายเดี ยวหรื อหลายรายและมี คุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่ อเป็ น
กรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทําแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุดต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่ อในแบบเสนอชื่อ
กรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้วย
4.2 บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
4.2.1 มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4.2.2 มีความรู ค้ วามสามารถเกี่ ยวกับด้าน การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร
บุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการตลาด กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา คมนาคมและ
การขนส่ง ความมั่นคง วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง และ อื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัทฯ
4.2.3 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริษัทฯ
4.2.3.1 ประกอบกิจการ หรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความ
รับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่ นที่ ประกอบกิ จการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
4.2.3.2 ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทํานองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
4.2.3.3 หรือในกรณีอ่ืนๆตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัดและ/หรือที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้
4.2.4 มี เวลาให้กับบริษัทฯ ทัง้ ในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทัง้ การปฏิ บตั ิงานอื่ นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
4.3 เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลและพิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้น และเสนอให้คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ น ผูก้ ลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และ
ระเบียบที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน
1 เดือน หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

