- ร่ าง พน/วศ (TPC) 007/2556
เรี ยน

30 กรกฎาคม 2556

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื อง การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทังเสนอชือบุคคล
เพือเข้ ารั บการเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่ วงหน้ า

บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) (TPC) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอวาระการประชุม รวมทัง= เสนอชื> อบุคคลเพื>อพิจารณาเข้ ารั บการเลื อกตังเป็
= นกรรมการบริ ษัทในการ
ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น โดยสํ าหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2557 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ
เรื> องต่าง ๆ ข้ างต้ นได้ ตั =งแต่วนั ที> 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ>งได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทที> www.thaiplastic.co.th
จึงเรี ยนมาเพื>อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)

(นายสุชยั อัศวถาวรวานิช)
กรรมการผู้จดั การ
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เอกสารแนบ

การเสนอวาระการประชุมและชือบุคคลเพือเข้ ารั บการเลือกตังเป็ นกรรมการ
สําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPC ประจําปี 2557
1. วัตถุประสงค์
เพื> อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมี สิทธิ เ สนอวาระการประชุม และเสนอชื> อบุคคลเพื> อเข้ ารั บการพิจ ารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการได้ ล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ>งเป็ นส่วนหนึ>งของ
หลักการกํากับดูแลกิจการที>ดี ในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัท
ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) จึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นและชื>อกรรมการล่วงหน้ า เพื> อช่วยกลัน> กรองให้ ได้ ระเบียบวาระที> จะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทอย่างแท้ จริ ง และคัดสรรบุคคลที>มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื>อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ นําเสนอ
และให้ ความเห็นต่อที>ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที>จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที>ถือหุ้น TPC
ณ วันที>เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละหนึ>งของจํานวนหุ้นที>มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
=
ษัท (ไม่น้อยกว่า 8.75 ล้ านหุ้น)
2.2 ผู้ถือหุ้นที>มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 ต้ องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น TPC
ประจํา ปี 2557” พร้ อมเอกสารหลัก ฐานที> กํา หนดให้ ถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ ตั งแต่ วั น ที
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 เพื>อช่วยพิจารณากลัน> กรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
กรณี ผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบเสนอ
วาระการประชุมฯ และลงลายมือชื>อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 หากเรื> องใดที>คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ามีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทก็จะบรรจุเป็ น
วาระการประชุม โดยในกรณี ที>บรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษัทจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่า
เป็ นวาระที>กําหนดโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
= =ในกรณี ที>คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื> องที>เสนอโดย
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทจะชี =แจงเหตุผลให้ ที>ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทราบ
เรื> องที>จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี =
2.3.1 เรื> องที>กําหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที> 4) พ.ศ. 2551 *
2.3.2 เรื> องที>ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ที>กํากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที>ประชุมผู้ถือหุ้น และ
การกํากับดูแลกิจการที>ดีของบริ ษัท
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2.3.3 เรื> องที>บริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
2.3.4 เรื> องที>ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที>บริ ษัทกําหนด
2.3.5 เรื> องที>เป็ นไปเพื>อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
________________________________________________
* เรื> องที>กําหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที> 4) พ.ศ. 2551
ได้ แก่
(1) เป็ นเรื> องที>ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที>กําหนดในวรรคหนึ>ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที>ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนหุ้นที>มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
=
ษัท)
(2) เป็ นเรื> องที>เกี>ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที>กล่าวอ้ าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควร
สงสัยเกี>ยวกับความไม่ปกติของเรื> องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื> องที>อยูน่ อกเหนืออํานาจที>บริ ษัทจะดําเนินการให้ เกิดผลตามที>ประสงค์
(4) เป็ นเรื> องที>ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที>ประชุมผู้ถือหุ้นเพื>อพิจารณาแล้ วในรอบสิบสองเดือนที>ผ่านมา และเรื> องดังกล่าว
ได้ รั บ มติ ส นับ สนุน ด้ ว ยคะแนนเสีย งน้ อ ยกว่า ร้ อยละสิ บ ของจํ า นวนสิท ธิ อ อกเสีย งทัง= หมดของบริ ษั ท เว้ น แต่
ข้ อเท็จจริ งในการนําเสนอครั ง= ใหม่จะได้ เปลี>ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที>นําเสนอต่อที>
ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง= ก่อน
(5) กรณีอื>นใดตามที>คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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3. การเสนอชือกรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้นที>จะเสนอชื>อกรรมการต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที>เสนอชื>อกรรมการ
3.2 ผู้ถือหุ้นที>มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3.1 ต้ องกรอก “แบบเสนอชื>อบุคคลเพื>อรับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการ” พร้ อมเอกสารหลั กฐานที> กํ าหนดส่ งถึ งเลขานุ การบริ ษั ท ได้ ตัง= แต่
วันที 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556 เพื>อช่วยพิจารณากลัน> กรองเพื>อสรรหารวมกับบุคคลอื>น
ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3.3 กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น หลายรายรวมกัน เสนอชื> อ กรรมการ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายต้ อ งกรอก “แบบเสนอชื> อ
กรรมการ” และลงลายมือชื>อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลที>ได้ รับการเสนอชื> อเป็ นกรรมการ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติที>สําคัญและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ดังนี =
3.4.1 มี คุ ณ สมบัติ ถู ก ต้ อ งและไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที>ดีของบริ ษัท
3.4.2 มีความรู้ความสามารถที>เป็ นประโยชน์อย่างสําคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท
3.4.3 ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษัท
3.5 บุคคลที>ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้ รับการบรรจุในรายชื>อบุคคลผู้ได้ รับการเสนอ
ชื>อเป็ นกรรมการในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผู้ที>ได้ รับการ
เสนอชื>อจากผู้ถือหุ้น
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPC ประจําปี 2557
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................................หุ้น
ที>อยูเ่ ลขที> ............................. ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ..........................................
อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด ...................................... โทรศัพท์ ..................................
โทรสาร ........................................ E-mail (ถ้ ามี) ………......................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ดังนี =
เรื> องที>เสนอ: .......................................................................................................................................
วัตถุประสงค์: [ ] เพื>อทราบ
[ ] เพื>ออนุมตั ิ
[ ] เพื>อพิจารณา
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
และมีเอกสารประกอบเพื>อสนับสนุนข้ อเสนอข้ างต้ น จํานวน ..................... แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถื อหุ้น และเอกสารประกอบทัง= หมดถูกต้ อง
ทุกประการ และยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื>อไว้
เป็ นหลักฐาน
............................................... ผู้ถือหุ้น
(..............................................)
วันที> .........................................
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี =
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สําเนาใบหุ้นที>รับรองสําเนาถูกต้ องหรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื>น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. ในกรณีที>ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที>ลงนามในแบบฟอร์ มนี = และรับรองสําเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีที>ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
และรับรองสําเนาถูกต้ อง
4. ในกรณีที>ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื>อ ชื>อ ชื>อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี>ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทัง=
รับรองสําเนาถูกต้ อง
ในกรณีที>จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ ใช้ สาํ เนาแบบฟอร์ มนี = และกรอกข้ อมูลพร้ อมทังลงลายมื
=
>อชื>อให้ ครบถ้ วน
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แบบเสนอชือบุคคลเพือรั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPC ประจําปี 2557
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ................................................................ หุ้น
ที>อยูเ่ ลขที> ............................. ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ..........................................
อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด ...................................... โทรศัพท์ ..................................
โทรสาร ........................................ E-mail (ถ้ ามี) ………......................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื>อ นาย / นาง / นางสาว ………………………………….……...
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
= นกรรมการของบริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว
ให้ ความยินยอมแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
=
กต้ องทุกประการ
และยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื>อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื>อ .............................................. ผู้ถือหุ้น
(................................................)
วันที> .................................................

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี =
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สําเนาใบหุ้นที>รับรองสําเนาถูกต้ องหรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื>น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. ในกรณีที>ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที>ลงนามในแบบฟอร์ มนี = และรับรองสําเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีที>ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
และรับรองสําเนาถูกต้ อง
4. ในกรณีที>ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื>อ ชื>อ ชื>อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี>ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทัง=
รับรองสําเนาถูกต้ อง
5. เอกสารประกอบการพิจ ารณาด้ านคุณสมบัติข องผู้ที>ไ ด้ รั บการเสนอชื> อ ได้ แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ การทํางาน ความสามารถ/ความเชี>ยวชาญ รายชื>อบริ ษัทที>บคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารหรื อกรรมการ
จํานวนหุ้นที>ถืออยู่ในบริ ษัท ส่วนได้ เสียกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่ วมของบริ ษัทหรื อนิติบุคคลที>อาจมีความ
ขัดแย้ งกับบริ ษัท ที>อยู่ที>ติดต่อได้ และข้ อมูลอื>นๆ ที>เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา รวมทังหนั
= งสือ
ยินยอมของบุคคลที>ได้ รับการเสนอชื>อเป็ นกรรมการบริ ษัทหากได้ รับการคัดเลือก
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