
 

 

 

หลกัเกณ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
และ เสนอช่ือบุคคลพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ท่ีจะประกอบธุรกิจเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษทั จึงไดเ้ปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ เป็น
การล่วงหนา้ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัพลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

2.2 มีสัดส่วนการถือหุน้ขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ 2% ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ โดยอาจเป็นราย
เดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้

2.3 ถือหุน้ของบริษทัฯ ในสัดส่วนขอ้ 2.2 ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน จนถึงวนัเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 

 



 

 

 

3. การเสนอระเบียบวาระเพ่ือบรรจุในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 3.1 เร่ืองท่ีไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

1) เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอ้บงัคับของบริษทั 
มติประชุมผูถื้อหุน้ และหลกักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

3) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 

4) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 

5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้

6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2. หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูล
ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้

7) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งบรรจุเป็นวาระ 

4. การเสนอช่ือกรรมการบริษัทฯ 

 4.1 ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง 

- พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาหลกัทรัพย ์

- ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ขอ้บงัคบับริษทัฯ 



 

 

2) มีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์
และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ดา้นวิศวกรรม พลาสติก/
เคมีภณัฑ ์กฎหมาย บญัชีและการเงิน การตรวจสอบ ธุรกิจต่างประเทศ การจดัการ
ธุรกิจตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ ความมัน่คง การก ากบัดูแลกิจการ หรือเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ ในสาขาอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอยา่งเตม็ท่ีในการปฎิบติัหนา้ท่ีตามความ
รับผิดชอบ 

4) มีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ 
ก าหนด และประกาศในเวป็ไซตข์องบริษทัฯ 

5. ขั้นตอน/วิธีการพจิารณา 

 5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

1) เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู ้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดและ
ด าเนินการตามขั้นตอนของบริษทัฯ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
พิจารณา 

2) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่เหมาะสมท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบ
วาระ การประชุม บริษทัฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบ
วาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ 

 5.2 การเสนอช่ือกรรมการ 

1) เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู ้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและ
คุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และด าเนินการตาม
ขั้นตอนของบริษทัฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

2) บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บการเสนอช่ือใน
ระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ใน
หนงัสือเชิญประชุม โดยระบุวา่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุน้ 

 



 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้น ท้ังนี ้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นท่ีสุด ส าหรับบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบให้เสนอช่ือหรือเร่ืองท่ีไม่ไดบ้รรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบ ในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 

6. เอกสารและหลกัฐาน 

 6.1 แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 6.2 เอกสารประกอบตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมบริษทั (ถา้มี) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

 6.3 เอกสารประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตามท่ี
ระบุในแบบฟอร์ม 

7. วิธีการรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 

 7.1 ทาง ท่ีอยูอี่เมลล ์: IR@tpacpackaging.com หรือเวป็ไซตข์องบริษทัฯ www.tpacpackaging.com 

 7.2 จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบการพิจาณา
ของคณะกรรมการบริษทั โดยส่งมาท่ี 

 เลขานุการบริษัทฯ 
 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30  
 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล 
 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
 
 7.3 หากมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ เลขานุการบริษทั/นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัท ์02-897-2250 ต่อ 179 
 7.4 ระยะเวลาในการยืน่เร่ือง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งขอ้เสนอ ดงักล่าวขา้งตน้ นบัตั้งแต่บดัน้ี 
จนถึง ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
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