
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี............................. 

วนัท่ี ................................................................. 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/......................) .................................................................................................................... 

ท่ีอยู ่เลขท่ี .............................. หมู่บา้น/อาคาร ....................................................... ถนน ............................................. 

ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ................................................ 

รหสัไปรษณีย ์.................................. โทรศพัท ์.................................................... มือถือ ............................................... 

โทรสาร................................................. อีเมลล ์.................................................................................. 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน ......................................................... หุน้ 

ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะ ขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี ................ ดงัน้ี 

ระเบียบวาระการประชุม 

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

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

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

วตัถุประสงค์/เหตุผลทีเ่สนอ 

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

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

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

 



ช่ือกรรมการทีเ่สนอ 

ขา้พเจา้ ขอเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/........................ .) ............................................................................................. 

เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี ..................... โดยมี

หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ พร้อมทั้งขอ้มูลและเอกสารประกอบการ

พิจารณาดว้ยคุณสมบติั ตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้ง ไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ  านวน ................ หนา้ 

 

เหตุผลที่เสนอ 

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

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

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

รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีไดล้งช่ือรับรองเอกสารไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ  านวน ............................... หนา้ 

 

ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐาน ดังต่อไปนี้ 

กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

[  ] ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง ของ
กรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งช่ือในจดหมายฉบบั
น้ี พร้อมทั้งรับรองเอกสาร 

[  ] ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือดินทาง พร้อม
 ทั้งลงนามรับรองเอกสาร 

[  ] หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่หนงัสือรับรองจาก
บริษทัฯหลกัทรัพย ์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจาก
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)
จ ากดั (TSD) 

[  ] หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่หนงัสือรับรองจาก
 บริษทัฯหลกัทรัพย ์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจาก
 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั (TSD) 



ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบน้ี หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อ

เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 

 ลงช่ือ 

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

 (...................................................................) 

  ผูถื้อหุน้ 

 วนัท่ี .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  TPAC จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนิท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้

ได ้หรือผูถื้อหุ้นมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 



แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได่รับการเสนอช่ือเพ่ือพจิารราเข้ารับการเลือกตั้งเป้นกรรมการของ 

บริษัท พลาสติค และหีบห่อยไทย จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี .............................. 

 

 

 

 

 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................. 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................ 

ท่ีอยู ่เลขท่ี .............................. หมู่บา้น/อาคาร ....................................................... ถนน ............................................. 

ต าบล/แขวง ................................... อ  าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ............................................... 

รหสัไปรษณีย ์.................................. โทรศพัท ์.................................................... มือถือ .............................................. 

โทรสาร................................................. อีเมลล ์.................................................................................. 

ถือครองหุน้ บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี .............................. จ  านวน ...................... หุน้ 

สถานภาพสมรส 

ช่ือ - นามสกุล คู่สมรส ....................................................................... ถือครองหุน้บริษทัฯ จ านวน ...................... หุน้ 

 

 

 

รูปถ่าย 



บุตร จ านวน .................................. คน  

1. .............................................................................. อาย ุ............... ปี ถือครองหุน้บริษทัฯ จ านวน ...................... หุ้น 

2. .............................................................................. อาย ุ............... ปี ถือครองหุน้บริษทัฯ จ านวน ...................... หุ้น 

3. .............................................................................. อาย ุ............... ปี ถือครองหุน้บริษทัฯ จ านวน ...................... หุ้น 

ประวตัิการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานการศึกษา) 

ช่ือสถาบนั ช่ือคุณวฒิุ/สาขาวชิา ปีท่ีส าเร็จ 

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

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

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

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

ช่ือหลกัสูตร สถาบนัท่ีจดั ปีท่ีเขา้รับการอบรม 

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

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

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

 

ประสบการณ์การท างาน/ด ารงต าแหน่งกรรมการ จนถึงปัจจุบัน 

ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง ช่วงเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 

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

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

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

 



การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อนในบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

และบริษัททีเ่กีย่วข้อง ไดแ้ก่ การถือหุน้ หรือเขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษทัท่ีประกอบกิจการ

อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ (โปรดระบุรายละเอียด) 

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

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

 

ค ายนิยอม 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/...................) ............................................................ ไดรั้บทราบการเสนอช่ือ 

และให้ความยินยอมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และขอรับรองว่ารายละเอียดท่ี

ปรากฏในแบบขอ้มูล และเอกสารหลกัฐานท่ียืน่มาพร้อมน้ี ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริง ทุกประการ 

 

 

 

  ลงช่ือ ........................................................ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

         ( .......................................................................... ) 

                 วนัท่ี ....................................................... 

 

 


