
 

 
   

 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการบริษัทในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 
1. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
โดยบรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นในเรื่องการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีพืน้ฐานอยู่บนความมีคณุธรรม จรยิธรรมและความโปรง่ใส เพื่อใหผู้้
ถือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัประโยชนท์ี่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

บรษิัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
โดยบรษิัทฯ จะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตามเกณฑท์ี่บรษิัทฯ 
ก าหนด 

 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจใุนวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได ้และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบ
วาระการประชุม โดยมีหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือ หลักฐานจากบริษัท ศูนยร์ับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัตวัตนได ้

 
3. การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ  
(1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ของบรษิัทฯ และนโยบายการก ากบัดแูลที่ดีของบรษิัทฯ  
(2) มีภาวะผูน้  าและวิสยัทศัน ์มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีประวตัิการท างานท่ีดี  
(3) มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  
(4) มีความสนใจในกจิการของบรษิัทฯ และสามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ ส าหรบัผูท้ี่เคยเป็นกรรมการ

มาก่อนตอ้งพิจารณาถึงการมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการท่ีผ่านมา  
(5) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ่น เจา้หนา้ที่หรือผูด้  ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา  

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ บรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยใช ้“แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท” 
ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี ้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 02-194-5577, Email Address 
investor@sahathaiprinting.com ก่อนส่งตน้ฉบับ “แบบ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บรษิัท” ต่อคณะกรรมการบรษิัทภายหลงัไดโ้ยมีเอกสารประกอบดงันี ้
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• หลักฐานการถือหุน้ตามหลักเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือ หลักฐานอื่น  

จากบรษิัทศนูยฝ์ากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

• หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ  

• เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษาและ ประวตัิการท างาน ของบคุคลที่ 

ไดร้บัการเสนอชื่อ 

และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) ใหถ้ึงบริษัทฯ ภายใน
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2566 ตามที่อยู่ดงันี ้

ส่วนงานเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท  
บรษิัท สหไทยการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
6 หมู่ที่ 3 ถนนตล่ิงชนั-สพุรรณบรุี ต  าบลหนา้ไม ้ 
อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทมุธานี 12140 

 
 (2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็น กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป 
กรอกขอ้มลูเฉพาะในขอ้ (1) และ ขอ้ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท” 
ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายและรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท” และหลักฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  

(3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นตอ้งจัดท า “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท” 1 แบบ ต่อ กรรมการ 1 คน พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้แนบหลกัฐาน
ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทกุคนดว้ย  

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาความ
เหมาะสม และ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 
ในหนังสือเชิญประชุมสามยัผูถื้อหุน้ ประจ าปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรบับุคคลที่ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตผุลในการประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 

 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................เป็น ผูถื้อหุน้ของ
บรษิัท สหไทยการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน ..............................................หุน้  

อยู่บา้นเลขที่................................ถนน..................................ต าบล/แขวง.............................. ........................
อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั............................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.................. ...................................
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน.................................................E-mail (ถา้มี)...................................................................... 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................
อาย.ุ......................ปี เป็นกรรมการบรษิัท ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และมี
หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา 
และประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบ เพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน...................แผ่น 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท” นี ้หลกัฐานการ
ถือหุน้หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไว้
เป็นส าคญั ดงันี ้
     ............................................................ ผูถื้อหุน้  

(..........................................................)  
วนัท่ี.................................................... 

(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...................................................................บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตามขอ้ (2) ยินยอม และรบัรองว่ามีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 3.1 ของหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท รวมทัง้ยอมรบัการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ และเพื่อเป็นหลกัฐาน 
ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้

............................................................ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
(..........................................................)  
วนัท่ี.................................................... 
 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาด 
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประชาชนหรือ
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจที่ไดล้งช่ือในแบบเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
3. ผูถ้ือหุน้สามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่  02-194-5577, Email 
Address เลขานกุาร คณะกรรมการบริษัทที่ investor@sahathaiprinting.com  ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ บริษัท” 
 4. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท” จะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2566 เพื่อให ้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และเสนอที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 
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