
 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้อ 1.  วัตถุประสงค์ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนั้น ก่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นระ เบียบวำระกำรประชุมและเปิดโอกำสให้             
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองวำระที่จะเป็นประโยชน์ต่อ            
บริษัทฯ อย่ำงแท้จริง และช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถคัดสรรบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 
และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมทั้งช่วยให้                
บริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อกรรมกำร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5                
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ /หรือเสนอชื่อ
กรรมกำรและในวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรประชุมผู้ถือหุ้น หรือ 

2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท และต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ในจ ำนวนดังกล่ำวต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวำระ        
กำรประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมกำรและถือหุ้นในวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

  

ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุม 

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นระเบียบวำระกำร
ประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.ปรำกฏตำม
แนบของหนังสือฉบับนี้) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน และแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ใน 2.1 หรือ 2.2 ได้แก่ 
หนังสือรับรองจำก บริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอ่ืนจำก บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และเอกสำร
ประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ส่งถึงบริษัทฯ และ มีตรำไปรษณีย์ประทับ ไม่
เกินวันที่ 30 ธันวำคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมได้ ตำมที่อยู่ดังนี้ 



 

 

ส านักเลขานุการบริษัทฯ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ ำกัด (มหำชน)  

เลขที่ 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร 

กรุงเทพฯ 10120 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร     
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้นทุกรำย ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด  ในกำรนี้ ให้กรอก
ชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรำย มอบหมำยให้เป็นผู้รับกำรติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่ำ กำรที่บริษัทฯ  ติดต่อกับผู้ได้รับ
มอบหมำยเป็นกำรติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรำยที่ลงลำยมือชื่อ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ           
1 ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระ พร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลักฐำนให้ครบถ้วน 

3.2 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นระเบียบ
วำระกำรประชุม 

 (1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับ
 ดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตำมข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือกำรก ำกับดูแล
 กิจกำรที่ดีของบริษัทฯเว้นแต่เป็นกำรเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯหรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 (2) เร่ืองซึ่งกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรก ำหนดเป็น
 ระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว 

 (3) เร่ืองที่มิใช่อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตำมกฎหมำย 

 (4) เร่ืองที่อยู่นอกเหนือขอบเขต วัตถุประสงค์หรืออ ำนำจหน้ำที่ ที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 

 (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้รับมติสนับสนุน
 ด้วยเสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้
 เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 (6) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสำรหลักฐำน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อควำมที่ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง  มีข้อเสนอที่
 คลุมเครือและไม่สำมำรถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมำไม่ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 (7) เรื่องที่เป็นงำนประจ ำ หรือเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำม
 เดือดร้อนเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 (8) เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 



 

 

3.3 เลขำนุกำรบริษัทจะ เป็นผู้ รวบรวมข้อมูลและ พิจำรณำกลั่นกรอง ในเบื้องต้น เรื่ องที่ ผู้ ถื อ หุ้นเสนอต่อ                  
คณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทฯ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบภำยใน เดือน มีนำคม 2565 โดยเรื่องที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565 ต่อไป 

 

ข้อ 4.  การเสนอชื่อกรรมการ 

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็น           
กรรมกำรได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.ปรำกฏตำมแนบของหนังสือฉบับนี้) และขอให้ผู้ที่
ได้รับกำรเสนอชื่อลงนำมยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ใน 2.1 หรือ 2.2 ได้แก่ หนังสือ
รับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืนจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หลักฐำนกำรให้ควำม
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรท ำงำน
ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) 
ส่งถึงบริษัทฯ และ มีตรำไปรษณีย์ประทับไม่เกินวันที่ 30 ธันวำคม 2565 ตำมที่อยู่ดังนี้ 

ส านักเลขานุการบริษัทฯ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ ำกัด (มหำชน)  

เลขที่ 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร 

กรุงเทพฯ 10120 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร      
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้นทุกรำยซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด ในกำรนี้ให้กรอกชื่อ
ซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรำยมอบหมำยให้เป็นผู้รับกำรติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่ำ กำรที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมำย
เป็นกำรติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่ลงลำยมือชื่อ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็น กรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน   
ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบเสนอชื่อกรรมกำร 1 ชุดต่อกรรมกำร 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน ให้ครบถ้วน และแนบ
หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมกำร เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำน
คุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรท ำงำนของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทุกคนด้วย 

4.2 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมกำร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 

 (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และ                 
 ตลำดหลักทรัพย์ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 



 

 

 (2) มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับด้ำน กำรเงิน บัญชี กฎหมำย เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทรัพยำกรบุคคล              
 บริหำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรตลำด กลยุทธ์กำรวำงแผนพัฒนำ คมนำคมและกำรขนส่ง 
 ควำมมั่นคง วิศวกรรม บริหำรควำมเสี่ยง และ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 

 (3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ 

 (3.1) ประกอบกิจกำร หรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดใน          
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอ่ืนที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ 

 (3.2) ไม่เป็นคู่สัญญำ รับสัมปทำน หรือมีส่วนได้เสียในท ำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนใน         
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอ่ืนที่ประกอบกิจกำรอันมีลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น 

 (3.3) หรือในกรณีอ่ืนๆตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัดและ/หรือที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 

 (4) มีเวลำให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลำและนอกเวลำกำรประชุม รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
 บริษัทฯ มอบหมำย 

4.3 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและพิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้น และเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น ผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบภำยใน เดือน มีนำคม 2565 


