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หลักเกณฑก์ารเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีและการเสนอชื�อ 

บุคคลเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
 

1. วัตถุประสงค ์ 
เพื�อเป็นการสรา้งความเชื�อมั�นใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) วา่ไดร้บัการปฏิบตัิ

และปกปอ้งสิทธิขั�นพื �นฐานอย่างเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม และเพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยมีส่วนร่วมในการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีมากขึ �น  อนัเป็นการส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษัทฯ จึง

เปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระในการประชุม  และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั�งเป็น

กรรมการล่วงหนา้กอ่นการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี เพื�อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุตามเกณฑท์ี�บริษัทฯ 

กาํหนด 
 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
 

ผู้ถือหุน้ที�จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี หรือเสนอชื�อบคุคลเพื�อดาํรงตาํแหนง่กรรมการ

บริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี � 
 

✽ เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

✽ มีสดัสว่นการถอืหุน้ขั�นตํ�าไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั�งหมด คือ 52,800,000 หุน้ 

 

3. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 
 

3.1 ขั�นตอนการเสนอวาระการประชุม 
 

3.1.1  ผูถ้ือหุน้ที�มีคุณสมบัติครบถว้นตามที�บริษัทฯ กาํหนด  สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ

บรษิัทฯ โดยใช ้“แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564” และนาํส่งมายัง

บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนทางจดหมายอิเลคทรอนิคส ์(E-mail) ที� companysecretary@crownseal.co.th 

หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2974-1118 และจัดส่งตน้ฉบับพรอ้มเอกสารหลักฐานมาที�บริษัทฯ ภายในวันที� 30 

ธันวาคม 2563 ตามที�อยู่ดงันี � 
 

 
 

 

 

สาํนักเลขานุการบริษัท 
บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 5 ซอยรังสติ-นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย ์
อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธานี 12130 
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   3.1.2  ในกรณีที�ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที�บริษัทฯ กาํหนด จะเสนอระเบียบวาระการ  

ประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ใหด้าํเนินการดงันี � 

1) ผู้ถือหุ้นรายแรก กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจาํปี 2564” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน   

2) สาํหรบัผูถ้ือหุน้รายที� 2 เป็นตน้ไป  กรอกขอ้มลูเฉพาะในส่วนที� (1) และ (2) ของ “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อ

บรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564” และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย 

3) รวบรวม “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564”และหลกัฐาน

การถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบ (ถา้มี) ของผู้ถือหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยสามารถนาํส่งมายงับริษัทฯ อยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่นตามวิธีการที�ระบใุนขอ้ 3.1.1 
 

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื�องดังต่อไปนี�เป็นวาระการประชุม 
 

✽ เรื�องที�เสนอโดยผูถ้ือหุน้ที�มีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 2 หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

✽ เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหนว่ยงานที�กาํกบั

ดแูลการดาํเนินงานของบริษัทฯ หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั หรือมติที�ประชมุผูถ้ือหุน้ 

✽ เรื�องที�เป็นประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

✽ เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ�งผูถ้ือหุน้ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึเหตอุนัควรสงสยั 

✽ เรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษัทฯ จะดาํเนินการได ้และ/หรือ เรื�องที�ซ ํ�ากบัที�ไดเ้คยเสนอมากอ่นแลว้ในรอบ

สิบสองเดือนที�ผ่านมาซึ�งไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ ของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทั�งหมดของบริษัทฯ เวน้แตม่ีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากการนาํเสนอครั�งกอ่น 

✽ เรื�องอื�นที�คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ และผูถ้ือหุน้โดยรวม 

 

เรื�องที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สาํหรบัเรื�องที�ไม่ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจง้เป็นเรื�องเพื�อทราบพรอ้มเหตุผลของการปฏิเสธในการประชมุผู้ถือหุน้ของปีนั�น 

และชี �แจงเหตผุลผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูอื�นที�เหมาะสมตอ่ไป 

 

4. การเสนอบุคคลเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 

4.1 คุณสมบตัิของกรรมการบริษัทฯ 

บคุคลที�ไดร้บัเสนอชื�อเป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี � 

✽ มีคณุสมบตัิตามที�กฎหมายกาํหนด (พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ.2551 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี

สาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2549 เป็นตน้)  

✽ มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี�เป็นประโยชนต์อ่การดาํเนนิธุรกิจ มีความตั�งใจและมีจริยธรรมใน

การดาํเนนิธุรกิจ 
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✽ สามารถใชด้ลุยพินิจอยา่งเป็นอสิระ สามารถอทุิศเวลาใหบ้รษิทัฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ และเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิ

หนา้ที�ตามความรบัผิดชอบ 
 

4.2 ขั�นตอนการเสนอบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 

  4.2.1  ผู ้ถือหุน้ที�มีคุณสมบตัิครบถว้นตามที�บริษัทฯ กาํหนด  สามารถเสนอบุคคลเพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั�งเป็น

กรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ” และ “แบบข้อมูลของ

บุคคลที�ไดร้บัเสนอชื�อใหเ้ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ” โดยสามารถนาํส่งมายงับริษัทฯ อย่างไม่เป็น

ทางการกอ่นทางจดหมายอิเลคทรอนิคส ์(E-mail) ที� companysecretary@crownseal.co.th หรือ ทางโทรสาร

หมายเลข  0-2974-1118  และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที�บริษัทฯ กําหนดภายในวันที�                     

30 ธันวาคม 2563 ตามที�อยูด่งันี � 
 

 

 
 

 4.2.2  กรณีที�ผู ้ถือหุน้หลายรายรวมกนัและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที�บริษัทฯ กาํหนด จะเสนอบุคคลเพื�อรบัการ          

พิจารณาเลือกตั�ง  เป็นกรรมการบริษัทฯ ใหด้าํเนินการดงันี � 

1) ผู้ถือหุน้รายแรก  กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ” และ 

“แบบข้อมลูของบคุคลที�ไดร้บัเสนอชื�อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบริษัทฯ” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื�อไว้

เป็นหลกัฐาน 

2) สาํหรบัผูถ้ือหุน้รายที� 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกเฉพาะ “แบบขอเสนอบคุคลเพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั�งเป็น 

กรรมการ” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย 

3) รวบรวม “แบบขอเสนอบคุคลเพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ”  และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้ม

เอกสารประกอบ (ถา้มี) ของผูถ้ือหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถ

นาํส่งมายงับริษัทฯ อยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่นตามวิธีการที�ระบใุนขอ้ 4.2.1 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลดงักล่าวและให้ความเห็นเพื�อเสนอต่อที�ประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้เพื�อพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

บุคคลที�ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดร้บัการบรรจุชื�อในวาระการเลือกตั�งกรรมการ

พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สาํหรบับุคคลที�ไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ 

จะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบพรอ้มชี �แจงเหตผุลทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูอื�นที�เหมาะสมตอ่ไป 

 
สาํนักเลขานุการบริษัท 

โทร 0-2533-0450-9 ต่อ 638  

สาํนักเลขานุการบริษัท 
บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 5 ซอยรังสติ-นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย ์
อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธานี 12130 
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