
 
 

 
 

     ข้อ  1.   เจตนารมณ์ 

                         

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า

บริษัท  ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  จํากัด (มหาชน)  หรือ “ทีพีพี”  มีความแน่วแน่ที่จะดํารงไว้
ซึ่งการจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด  เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และช่ือบุค คลเพื่อเป็น
กรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ  “ทีพีพี”  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่
ชัดเจนและโปร่งใส “ทีพีพ”ี จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น  ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 ข้อ  2. นิยาม 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จํากัด (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จํากัด 

(มหาชน) 
“กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จํากัด (มหาชน) 
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของ 

บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ ์จํากัด (มหาชน) 
 

 ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ 
 3.2 ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท 
 

 ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

 (1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

/(2) เร่ืองที่เป็น 



                                                                                                   (2) 
 

(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่บุคคลใดโดยเฉพาะ 

                                           (3) เร่ืองที่เป็นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ 

 เสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 (4) เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกลา่วอ้างไม่ได ้

แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเร่ืองดังกล่าว 

 (5) เร่ืองที่บริษัทได้ดําเนินการแล้ว 

        (6) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได้ 
         (7) เป็นเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือน 

ที่ผ่านมา และเร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจาก 
ข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในคร้ังก่อน 
      (8) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดตอ่ได้

                  (9) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 
 

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 
         (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของ 
หลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2175-2218 หรือ Email Address  

เลขานุการบริษัทที่ ir@tpppack.com หรือ Website ของบริษัทที่ http://www.tpppack.com  

ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก.  ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ แบบ ก.  
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.1 และ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก 

บริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี  ให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560   
เพื่อให้คณะกรรมการมเีวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ 

 (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3  เสนอระเบียบวาระ 

การประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็น 

หลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน 

และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการ 
ก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้ 

 (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 3 เสนอระเบียบ 

วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทําแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได ้

 

/(3)เลขานกุารบริษัท 

mailto:ir@tpppack.com
http://www.tpppack.com/


                                                                                                     (3) 
 

 (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดย 

                                                     (4.1)   เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้ง 
ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดาํเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ 

ถึงบริษัทภายในวันที่ 1 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 
                                                     (4.2)  เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่ง 

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวันที่ 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
                                                     (4.3)  เร่ืองที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 
     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
                                               (5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

 ซึ่งจะต้องไม่มีลกัษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) – (9) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น 

                                               (6) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญ 

ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทําการถัดไป 

พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Website ของบริษัทที่ http:// 

www.tpppack.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย  

 

ข้อ 5.       การเสนอช่ือกรรมการ 
          5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

บุคคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้ามดังนี้ 
    (1) มีอายุไม่เกิน 65  ปีบริบูรณ์ 
        (2) มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย 

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

      (3) มคีวามรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วย 

ความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  
มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่าง 
สมํ่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม  
มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มี 
ช่ือเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม 

      (4) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท  
      (5) ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน 

 

 

 

/(4) ขั้นตอนในการ 



 

 

 

  5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

(4)

        (1)  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้ 3 ต้องจัดทําหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
                 ต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจ 

  แจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางที่โทรสาร 0-2175-2218, Email Address เลขานุการบริษัทที่  
  ir@tpppack.com หรือ Website ของบริษัทที่ http://www.tpppack.com ก่อนส่งต้นฉบับ 

  ของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  
 และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทภายในวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
                                                      (1.1)   หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.1  และ 3.2  ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท 

หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

                                                      (1.2)   หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือในแบบ ข.   
                                                      (1.3)   เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทํางาน 

(Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

                                                      (1.4)   เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี     
                                            (2)     ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3  เสนอบุคคลเพื่อเป็น 

กรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้ 

เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ 

คณะกรรมการ หรืออาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้ 
                                            (3)     ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถว้นตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อ 

เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทําแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตาม (1.1) – (1.4) ของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนด้วย หรือ 

อาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตาม (1)   
                                            (4)      เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้ คณะกรรมการ โดย 
                                                        (4.1)  หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น 

 ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท 

 ภายในวันที่ 1 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 
                                                        (4.2)  หากบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตาม 

ข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง 
ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวันที่ 1 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

                                                        (4.3)  กรณีทีไ่ม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2)  เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อ 

                 คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 
 

 

 

 

/(5) คณะกรรมการ 

mailto:ir@tpppack.com


    

 
(5)   คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ

ช่ือตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่
คณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น 

                                  (6)    บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการ 
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลทีไ่ม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สรรหาหรือคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติคณะกรรมการทันทีหลังการประชุม 

คณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการ หรือในวันทําการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Website ของบริษัทที่ http://www.tpppack.com  และแจ้งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         (5) 



 

แบบ ก.  
 

 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว __________________________________________________  
 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน) หรือ “ทีพีพี” จ านวน __________ หุ้น  

อยู่บ้านเลขท่ี_____________ ถนน ________________________ต าบล/แขวง________________________  

อ าเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_______________________  
 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ท่ีท างาน __________________________ E-mail (ถ้ามี)______________________  
 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี__________  
 
เรื่อง __________________________________________________________________________________  
 

(3) โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา____________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________และ  

มีข้อมูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)  
 
________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________  
 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน ________________แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกต้องทุกประการ  

และเพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดังน้ี  
 

____________________________ ผู้ถือหุ้น 

(_____________________________) 

    วันท่ี_____________________________ 
หมายเหตุ 1.   ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถอืหุ้นได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรอืหลักฐานอืน่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้
ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบับนี้พรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 0-2175-2218 หรือทาง Email Address เลขานุการ บริษัทที่ 
ir@tpppack.com หรือ Website ของบริษัทที ่http://www.tpppack.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก.  

3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที ่31 มกราคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลกัเกณฑ์ของ 
บริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เปน็หลักฐานทุกรายแล้ว 
รวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (2)  

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าแบบ ก 1 แบบต่อ1 ระเบียบ 
วาระและด าเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (3)  

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหน้าช่ือ สกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
7. “ทีพีพี” จะตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้หรอืมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่ง 

 เลขานุการบริษัท 

 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน) 

 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว 

 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

 จ.สมุทรปราการ 10540 

 ประเทศไทย 

 

 
                 (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/ นางสาว _______________________________________เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
จ ากัด (มหาชน) หรือ “ทีพีพี” จ านวน ___________________ หุ้น 
 อยู่บ้านเลขที_่____________ ถนน ________________________ต าบล/แขวง________________________อ าเภอ/ เขต ________  
 จังหวัด  ______________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_______________หมายเลข โทรศัพท์บ้าน/ท่ีท างาน ________________  
 E-mail (ถ้ามี)______________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว_______________________________อายุ______ ปี เป็นกรรมการ ทีพีพี ซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติได้แกก่ารศึกษา และประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีได้ลงช่ือรับรอง
ความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน_________แผ่น 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความในแบบ ข. นี ้หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกต้อง 
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ขา้พเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคัญ ดังนี้ 

  ______________________________ ผู้ถือหุ้น    
  (_____________________________) 

       วันที_่____________________________ 
 
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _______________________________________บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม(ข้อ2) 

 ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (ข้อ 2) ข้างต้น รวมท้ังยอมรับการปฎิบัติตามการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจา้จึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคัญ ดังนี้  

 
______________________________ บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
(_____________________________) 

    วันที_่____________________________ 
 
หมายเหต ุ 1.   ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถอืหุ้นได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรอืหลักฐานอืน่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณี 
ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบับนี้พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 0-2175-2218 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่ 
ir@tpppack.com หรือ Website ของบริษัทที ่http://www.tpppack.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข.  

3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที ่31 มกราคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือกรรมการ  ผู้ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้ว 
รวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 (2)  

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นตอ้งจัดท าแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 (3)  

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหน้าช่ือ สกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพรอ้ม ทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
7. “ทีพีพี” จะตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้หรอืมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  

แบบ ข. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่ง 

 เลขานุการบริษัท 

 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน) 

 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว 

 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

 จ.สมุทรปราการ 10540 

 ประเทศไทย 

 

 
       (แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


