
 

 
   

 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 
1. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
โดยบรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นใน เรื่องการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีพืน้ฐานอยู่บนความมีคณุธรรม จรยิธรรมและความโปรง่ใส เพื่อใหผู้้
ถือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัประโยชนท์ี่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตามเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด  

 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

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

 
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  
(1) เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ

ประกาศของ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
(2) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานท่ีก ากบัดแูล

บรษิัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ  
(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ  
(4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  
(5) เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
(6) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือเอกสารไม่ครบถว้น หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หรือไม่ สามารถติดต่อได ้ 
(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามที่ก าหนด 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา  
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการบรษิัท โดย ใช ้“แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้
หรืออาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสาร 02-194-5577, Email Address investor@sahathaiprinting.com 
ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” ต่อคณะกรรมการบรษิัทภายหลงัได ้
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 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” พรอ้มลงชื่อไว้
เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่น
จากบริษัทศูนย ์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) ใหถ้ึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์
2566 ตามที่อยู่ดงันี ้ 

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

(2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี” 
ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็น หลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะในขอ้ (1) และ ขอ้ (2) ของ 
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี” ใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุรายและรวบรวม 
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” และ หลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม 
(ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี” 1 
แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็น หลกัฐานใหค้รบถว้น  

(4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญั ผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัท และส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ 
บรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้ม เหตผุลในการประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 

 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
(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) ข้าพ เ จ้ามี ความประสงค์ขอ เสนอระ เบี ยบวาระการประชุ มสามัญผู้ ถื อหุ้นป ระจ า ปี  2566 เ รื่ อ ง 
......................................................................................................................................................................................... 

(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา.............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรือเหตผุล เป็นตน้) .................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้จ านวน.................แผ่น 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีนี ้หลกัฐานการถือหุน้และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้

 

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

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  
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. ผูถ้ือหุน้สามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-194-5577, Email Address 
เลขานกุาร คณะกรรมการบริษัทที่ investor@sahathaiprinting.com ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี”  
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และเสนอที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 

mailto:investor@sahathaiprinting.com

