
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย  และการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย 
จํากัด (มหาชน)   ในเรื่องสิทธิของผูถือหุน  และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
สวนรวมในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และการใหสิทธิผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล  เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัท  ตลอดจนสงคําถามเปนการลวงหนาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท 

 

บริษัทจึงกําหนดหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ตามเอกสาร
แนบ 1  หลักเกณฑการใชสิทธิผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุม
ใหญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557  ตามเอกสารแนบ 2  และหลักเกณฑการสงคําถามเปนการลวงหนาสําหรับการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557  ตามเอกสารแนบ 3  โดยผูถือหุนสามารถนําเสนอและสงไดต้ังแต  วันท่ี  26 กุมภาพันธ 2557 
ถึง 14 มีนาคม 2557 

 
 
 

( เอกสารแนบ 1) 
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2557 

 

1. คุณสมบัติ ของผูถือหุน 
 เปนผูถือหุนของบริษัทโดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และถือตอเนื่องจนถึงวันท่ีเสนอวาระการ
ประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนวันเสนอวาระ 
 

2. ขั้นตอนการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวาระการประชุม 
 
 2.1  ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด  สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปน
วาระการประชุม  โดยจัดทําและนําสง “ แบบเสนอวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ”   พรอมท้ังเอกสารประกอบการ
พิจารณาตางๆ ท่ีครบถวนถูกตองและสมบรูณ  สงถึงบริษัทภายในวันท่ี 7 มีนาคม 2557 ตามท่ีอยูดังนี ้
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
   77  ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
   แขวงทาขาม   เขตบางขุนเทียน   

กรุงเทพมหานคร   10150 
 ท้ังนี้ผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมผูถือหุนอยางไมเปนทางการไดท่ี 
 Email: secretary@thaiplaspac.com   หรือทางโทรสารหมายเลข  0-2897-2426 
 

 2.2  เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวม  กลั่นกรองเรื่อง   และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม 
 2.3  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเปนและเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถือหุนเสนอวาควรบรรจุ
เปนวาระการประชุมผูถือหุนหรือไม  โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเปนท่ีสิ้นสุด 
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 2.4  เรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ  และเรื่องท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบใน
การประชุมผูถือหุน   หรือชองทางการเผยแพรขอมูลอื่นท่ีเหมาะสมตอไป 
 

 2.5  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอเปนวาระการประชุม ยกเวน 
ó   วาระท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด  ใหขอมูล  หรือ

เอกสารไมครบถวน  ไมเพียงพอ  ไมตรงตามความเปนจริง  หรือเสนอมาไมทันภายในกําหนดเวลา 
 

ó    เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ  ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ  หรือ  
หนวยงานกํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  มติท่ีประชุมผูถือหุนเกณฑ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

ó   เรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงท่ีกลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดง
ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

 

ó   เรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมถือหุนในรอบ 1 ปท่ีผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียง
นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมได
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

ó   เรื่องท่ีบริษัทไดดําเนินการไปแลว 
 

ó   เรื่องท่ีเปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
 

ó   เรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูท่ีเกี่ยวของกลุมใดกลุมหนึ่งของบริษัท 
 

ó   เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 
 

3. เอกสารประกอบการพิจารณา 
 3.1 หลักฐานแสดงตน 
  - บุคคลธรรมดา  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
  - นิติบุคคล แนบสําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นาม พรอมท้ังประทับตราสําคัญ (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ
ชาวตางชาติ) ของผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 3.2 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian) 
 3.3 กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถือหุนใหตัวแทนผูถือหุน 1 ราย เปนผูกรอกขอมูลใน
แบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และลงช่ือไวเปนหลักฐาน  สวนผูถือหุนรายอื่นใหกรอกขอมูลในใบแนบตอ 
“รายละเอียดผูถือหุนขอเสนอวาระการประชุมผูถือหุน” ใหครบถวน และลงช่ือไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังรวบรวมหลักฐาน
แสดงการถือหุนของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกัน 
 3.4 เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจาณาของคณะกรรมการ (ถามี) 



(เอกสารแนบ 1) 
แบบเสนอวาระการประชุมสําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2557 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 
รายละเอียดผูถือหุนขอเสนอวาระการประชุมผูถือหุน 
 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว อื่นๆ ……………………………………………………………………………เปนผูถือหุนของ 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)   จํานวนหุนท่ีถือ ....................... หุน 
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี .......................... ซอย ....................... ถนน ......................................... เขต ........................................... 
แขวง........................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท ................................... โทรสาร ................................... มือถือ .................................... Email: ………………….. 
 
        ลงนาม ........................................... 
        (                                                       ) 
 
 
รวมผูถือหุนจํานวน ......................................... ราย  ซ่ึงนับรวมจํานวนหุนไดจํานวน ................................ หุน 
(นับรวมผูถือหุนในใบแนบตอโดยผูถือหุนตองลงนามทุกคน และรายละเอียดแนบ (ถามี) 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหผูถือหุนสวนนอย ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและนับรวมจํานวนหุนไดไม
นอยกวารอยละ 5 ของหุนท่ีรับชําระแลว สามารถเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาได คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ
หากทานผูถือหุนมิไดปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีไดกําหนดไวในแนวปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงคการเสนอวาระการประชุม 
 ¨ เพื่ออนุมัติ  ¨ เพื่อพิจารณา  ¨ อื่นๆ 
 
รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองที่เสนอ 
ขอเท็จจริง / เหตุผล / ประเด็นการพิจารณา 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 



(เอกสารแนบ 1) 
รายละเอียดผูถือหุนเสนอวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2557 (ใบแนบตอ) 

 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว อื่นๆ ……………………………………………………………………………เปนผูถือหุนของ 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุนท่ีถือ ....................... หุน 
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี .......................... ซอย ....................... ถนน ......................................... เขต ........................................... 
แขวง........................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท ................................... โทรสาร ................................... มือถือ .................................... Email: ………………….. 
 
        ลงนาม ..................................................... 
                    (                                                  ) 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว อื่นๆ ……………………………………………………………………………เปนผูถือหุนของ 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุนท่ีถือ ....................... หุน 
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี .......................... ซอย ....................... ถนน ......................................... เขต ........................................... 
แขวง........................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท ................................... โทรสาร ................................... มือถือ .................................... Email: ………………….. 
 
        ลงนาม ..................................................... 
                    (                                                   ) 
 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว อื่นๆ ……………………………………………………………………………เปนผูถือหุนของ 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุนท่ีถือ ....................... หุน 
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี .......................... ซอย ....................... ถนน ......................................... เขต ........................................... 
แขวง........................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท ................................... โทรสาร ................................... มือถือ .................................... Email: ………………….. 
 
        ลงนาม ................................................... 
                    (                                                  ) 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว อื่นๆ ……………………………………………………………………………เปนผูถือหุนของ 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุนท่ีถือ ....................... หุน 
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี .......................... ซอย ....................... ถนน ......................................... เขต ........................................... 
แขวง........................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท ................................... โทรสาร ................................... มือถือ .................................... Email: ………………….. 
 
        ลงนาม ....................................................... 
                     (                                                    ) 



( เอกสารแนบ 2 ) 
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเปนกรรมการบริษัท 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2557 
 

1.  คุณสมบัติของผูถือหุน 
ผูถือหุนท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทตองมีบริษัท ดังนี้ 
1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได 
1.2 มีสัดสวนการถือหุนข้ันตํ่า ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 
1.3 ถือหุนบริษัทฯ ในสัดสวนท่ีกําหนดตามขอ 1.2 ตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนในวันท่ีเสนอช่ือบุคคล

เพื่อเปนกรรมการบริษัท 

 
2.  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท 

2.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 
 (1) มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 
89/3 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอบังคับบริษัท และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
 (2) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีดี 
 (3) เปนผูท่ีมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ 
 (4) ตองเปนผูท่ีไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น 
 (5) มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 (6) ไมเปนขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 

2.2 ข้ันตอนในการพิจารณา  
 (1)  ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองจัดทําหนังสือเสนอช่ือ บุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทตอ
คณะกรรมการบริษัท โดยใช “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท”  ในสวนทายของหลักเกณฑนี้ ทางโทรสารท่ี  
0-2897-2426 , E-mail address เลขานุการคณะกรรมการบริษัทท่ี secretary@thaiplaspac.com โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 
 - หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑ ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 - หลักฐานการใหความยินยามของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
 - เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลท่ีไดรับการเสนอ
ช่ือ 
 และสงเอกสารตนฉบับ “แบบเสนอขอบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” ตามท่ีอยูดานลาง ภายในวันท่ี 7 มีนาคม 
2557 ตามท่ีอยูดังนี ้
 
 

mailto:secretary@thaiplaspac.com


   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
   77  ซอยเทียนทะเล 30  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงทาขาม  เขตบางขุนเทียน 
   กรุงเทพมหานคร 10150 
 
 (2) ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท
ตอคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” ใหครบถวน
พรอมลงช่ือไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายท่ี 2 เปนตนไป กรอกขอมูลเฉพาะในขอ (1) และขอ (2) ของ “แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” และหลักฐานตามท่ีกําหนดใน (1) พรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุก
รายเปนชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
 
 (3) ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
บริษัทมากกวา 1 คน ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท”  1 แบบ ตอกรรมการ 1 คน พรอมลง
ช่ือไวเปนหลักฐานใหครบถวน พรอมท้ังแนบหลักฐานของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทุกคนดวย 
 
 (4) เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองตนใหคณะกรรมบริษัท และบุคคลท่ีผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสําหรับบุคคลท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมบริษัท  บริษัทฯ จะแจง
ใหผูถือหุนทราบพรอมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทําการถัดไปผานชองทางเผยแพรของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทฯ และแจงท่ีประชุมผูถือหุนอีกครั้งในวันประชุมผูถือหุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)   (เอกสารแนบ 2) 

 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………เปนผูถือหุนของ  
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุนท่ีถือ ....................... หุน 
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี ................................ ซอย ....................... ถนน ......................................... เขต ........................................... 
แขวง........................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท ................................... โทรสาร ................................... มือถือ .................................... Email: ………………….. 
 
        ลงนาม ................................................. 
                  (                                                 ) 
 
รวมผูถือหุนจํานวน...................................ราย ซ่ึงนับรวมจํานวนหุนไดจํานวน.............................................หุน 
(นับรวมผูถือหุนในใบแนบตอโดยผูถือหุนตองลงนามทุกคน และรายละเอียดแนบ (ถามี)  ) 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหผูถือหุนสวนนอย ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและนับรวมจํานวนหุนไดไมนอยกวารอย
ละ 5 ของหุนท่ีรับชําระแลว สามารถเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาได คณะกรรมการขอสงวนสิทธิหากทานผูถือหุนมิได
ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในแนวปฏิบัติ 
 
รายละเอียดของบุคคลท่ีประสงคจะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

(1) ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................ 
(2) สัญชาติ..................................................................................................................................................................................... 
(3) วันเดือนปเกิด....................................................................อายุ.................................ป 
(4) ท่ีอยู

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
(5) ตําแหนง/สถานท่ีทํางานปจจุบัน 

................................................................................................................................................................................................. 
(6) วุฒิการศึกษา 

ป      สถานบันการศึกษา 
.......................................................................                                     ............................................................................... 
.......................................................................                                     ............................................................................... 
.......................................................................                                     ............................................................................... 
 

(7) ประวัติการทํางาน(ยอนหลัง 5 ป) 
ป      ตําแหนง/บริษัท/หนวยงาน 

.......................................................................                                     ............................................................................... 

.......................................................................                                     ............................................................................... 

.......................................................................                                     ............................................................................... 
 



(8) การดํารงตําแหนงกรรมการ/หุนสวน ในบริษัท หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลอ่ืน ในปจจุบัน บริษัท / หาง
หุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล.................................................................................................... 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุนสวน 
(  ) กรรมการบริษัท                                                (  ) กรรมการบริหาร 
(  ) กรรมการตรวจสอบ                                          (  ) หุนสวนผูจัดการ / หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด 
(  ) หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ               (  ) อ่ืน ๆ(ระบุ).............................................. 
 
บริษัท / หางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล.................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุนสวน 
(  ) กรรมการบริษัท                                                (  ) กรรมการบริหาร 
(  ) กรรมการตรวจสอบ                                         (  ) หุนสวนผูจัดการ / หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด 
(  ) หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ            (  ) อ่ืน ๆ(ระบุ).............................................. 
 
บริษัท / หางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล.................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุนสวน 
(  ) กรรมการบริษัท                                         (  ) กรรมการบริหาร 
(  ) กรรมการตรวจสอบ                                     (  ) หุนสวนผูจัดการ / หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด 
(  ) หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ         (  ) อ่ืน ๆ(ระบุ).............................................. 
 
บริษัท / หางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล.................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุนสวน 
(  ) กรรมการบริษัท                                      (  ) กรรมการบริหาร 
(  ) กรรมการตรวจสอบ                                 (  ) หุนสวนผูจัดการ / หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด 
(  ) หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ         (  ) อ่ืน ๆ(ระบุ).............................................. 
 
บริษัท / หางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล.................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุนสวน 
(  ) กรรมการบริษัท                                             (  ) กรรมการบริหาร 
(  ) กรรมการตรวจสอบ                                   (  ) หุนสวนผูจัดการ / หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด 
(  ) หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ        (  ) อ่ืน ๆ(ระบุ).............................................. 
 

(9) ประวัติการฝกอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(  ) ไมเคย 
(  )  เคย 
      หลักสูตรท่ีเขาอบรม 
      1........................................................................รุน.................................ป พ.ศ........................................ 
      2........................................................................รุน.................................ป พ.ศ........................................ 
      3........................................................................รุน.................................ป พ.ศ........................................ 
 



(10)  การถือหุนในบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  (นับรวมการถือหุนโดยคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ
ภาวะ) 
(  ) ไมมี                                                                                  (  ) มี จํานวน........................................................หุน 
 
ชื่อคูสมรส...................................................................อายุ..................ป  ถือหุนจํานวน.......................................หุน 
ชื่อบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
1. ...........................................................................อายุ..................ป  ถือหุนจํานวน.......................................หุน 
2. ...........................................................................อายุ..................ป  ถือหุนจํานวน.......................................หุน 
3. ...........................................................................อายุ..................ป  ถือหุนจํานวน.......................................หุน 

 
(11) ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฉบับนี ้
หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกตองครบถวนและเปนจริงทุกประการ เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงได
ลงชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผูถือหุน 
         (                                                    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบ 3) 
หลักเกณฑการสงคําถามเปนการลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 

 
1. คุณสมบัติของผูถือหุน 

         เปนผูถือหุนของบริษัทโดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได มีสัดสวนการถือหุนข้ันตํ่าจํานวน 1 
หุน  และตองถือหุนในวันท่ีสงคําถามเปนการลวงหนา 

 
2. ขั้นตอนการสงคําถาม 

2.1 ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนดสามารถสงคําถามเปนการลวงหนา โดยจัดทํา
และนําสง “แบบเสนอคําถามการประชุมใหญสามัญผูถือหุน” สงถึงบริษัทภายในวันท่ี  14 มีนาคม 2557
ตามท่ีอยูดังนี้ 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท พลาสติคและหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 
 กรุงเทพมหานคร 10150 

หรือท่ี       Email: secretary@thaiplaspac.com 
                  โทรสารหมายเลข 0-2897-2426 
 

2.1. เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวม กลั่นกรองคําถาม และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

ความเหมาะสมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretary@thaiplaspac.com


 
( เอกสารแนบ 3 ) 

แบบสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2557 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 

รายละเอียดผูถือหุนขอเสนอวาระการประชุมผูถือหุน 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว อื่นๆ ……………………………………………………………………………เปนผูถือหุนของ 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุนท่ีถือ ....................... หุน 
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี .......................... ซอย ....................... ถนน ......................................... เขต ........................................... 
แขวง........................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท ................................... โทรสาร ................................... มือถือ .................................... Email: ………………….. 
 
        ลงนาม ................................................ 
                    (                                                ) 
 
คําถาม 
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