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การเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

1. วัตถุประสงค ์

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามส าคัญกับหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี โดยตระหนักถงึ

การดูแลสิทธิของผูถ้ือหุ้นและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกัน ดังนั้น บริษัทฯจงึได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม

ในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพจิารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 เพื่อชว่ยกล่ันกรองให้ได้ระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จรงิ และ

คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายที่ถือหุ้น PJW ณ วันท่ีเสนอ

วาระการประชมุ นับรวมกันได้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น PJW ประจ าปี 2557” 

พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีก าหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ E-mail address ของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ 

IR@pjw.co.th  ได้ตั้งแตว่ันท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2556  

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม

ฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชดุเดียวกัน 

2.3 เรื่องที่จะไม่รับพจิารณาบรรจุเปน็วาระการประชุม มีดังนี้ 

2.3.1 เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากับดแูล

บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับดูแลกจิการท่ีดขีอง

บริษัท 

2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 

2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจเุป็นวาระการประชมุโดยจะแจ้งในหนังสือนัด

ประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผู้ถือหุ้น 
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2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นดว้ย 

3. การเสนอชื่อกรรมการ 

3.1 ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ีเสนอชื่อกรรมการ 

3.2 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการ” พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีก าหนด และส่งถงึเลขานุการบริษัท หรือ E-mail address ของนักลงทุน

สัมพันธ์ที่ IR@pjw.co.th ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ” และลง

ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน 

3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้ม ดงันี้ 

3.4.1 มีคุณสมบัตถิูกต้องและไม่มีคุณสมบัติต้องหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างส าคัญต่อธุรกจิบริษัท 

3.4.3 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจชุื่อในระเบยีบวาระการประชุมโดยจะแจง้ใน

หนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น PJW ประจ าปี 2557 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) จ านวน ................................................... หุ้น ท่ีอยู่ เลขท่ี ......................................... 

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

จังหวดั ................................................. โทรศัพท์ ............................................... โทรสาร ................................................   

E-mail (ถา้ม)ี..................................................................................................................................................................  

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ดังนี ้

เรื่องที่เสนอ : ……………………………….………………………………………………………………………………………   

วัตถุประสงค์ : [    ]  เพื่อพิจารณา  [    ] เพื่อทราบ                                                                                                 

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ ......................................................................................................................................     

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

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

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จ านวน ............................ แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความขา้งต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอม

ให้บริษัทเปดิเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลา่วได้ จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

       ลงลายมือชื่อ .......................................... ผู้ถือหุ้น 

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

        วันท่ี ............................................ 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้ 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบิุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรบัรองส าเนา

ถูกต้อง 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรบัรองส าเนาถูกต้อง 
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แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น PJW ประจ าปี 2557 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................... เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ................................................. หุ้น ท่ีอยู่ เลขที.่................................. 

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

จังหวดั ............................................... โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ............................................... 

E-mail (ถา้ม)ี ..................................................................................................................................................................  

 ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................... 

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) โดยบคุคลดังกล่าวไดใ้ห้ความ

ยินยอมแล้ว 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความขา้งต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอม

ให้บริษัทเปดิเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลา่วได้ จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

        ลงลายมือชื่อ .......................................... ผู้ถือหุ้น 

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

        วันท่ี ............................................ 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้ 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบิุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรบัรองส าเนา

ถูกต้อง 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรบัรองส าเนาถูกต้อง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติของผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติสว่นตวั ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

ความสามารถ/ความเชีย่วชาญ รายชื่อบริษัทที่บคุคลดังกล่าวเป็นผูบ้ริหารหรอืกรรมการ จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกบับริษทั

และบรษิัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบรษิัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก 


