Panjawattana Plastic PLC.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Tel. (66) 02-415-1894, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-415-0951, (66) 0-3483-9320

การเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการ
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ ความสาคัญกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฎิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นมีสว่ นร่วมในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อช่วยกลัน่ กรองให้ ได้ ระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
อย่างแท้ จริ ง และคัดสรรบุคคลทีม่ ีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้น PJW ณ วันที่เสนอ
วาระการประชุม นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 ต้ องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น PJW ประจาปี 2559”
พร้ อมเอกสารหลักฐานที่กาหนด และส่งถึงเลขานุการบริ ษัท หรือ E-mail address ของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่
IR@pjw.co.th ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2558
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบเสนอวาระการ
ประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 เรื่ องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี ้
2.3.1

เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่
แก้ ไขเพิ่มเติม

2.3.2

เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
บริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษัท

2.3.3

เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ ว

2.3.4

เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด

2.3.5

เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
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2.4 เรื่ องที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมโดยจะแจ้ งในหนังสือนัด

ประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น
2.5 เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษัทจะแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบและชี ้แจงเหตุผลในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นด้ วย
3. การเสนอชื่อกรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3.1 ต้ องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการ” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่กาหนด และส่งถึงเลขานุการบริ ษัท หรื อ E-mail address ของนักลงทุน
สัมพันธ์ที่ IR@pjw.co.th ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2558
3.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ” และลง
ลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
3.4.1

มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องและไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด

กฎหมาย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
3.4.2

มีความรู้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจบริ ษัท

3.4.3

ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษัท

3.5 บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้ รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจ้ งใน
หนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น PJW ประจาปี 2559
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) จานวน ................................................... หุ้น ที่อยู่ เลขที่ .............................
ถนน ..................................................... ตาบล/แขวง ............................................ อาเภอ/เขต ......................................
จังหวัด ................................................. โทรศัพท์ ............................................... โทรสาร .............................................
E-mail (ถ้ ามี)................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ : [ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้ อเสนอข้ างต้ น จานวน ............................ แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .......................................... ผู้ถือหุ้น
(..............................................)
วันที่ ............................................
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวและ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น PJW ประจาปี 2559
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................... เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) จานวน ............................................... หุ้น ที่อยู่ เลขที่............................
ถนน ................................................ ตาบล/แขวง ............................................. อาเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด ............................................... โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ...............................................
E-mail (ถ้ ามี)................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้ ให้ ความ
ยินยอมแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ .......................................... ผู้ถือหุ้น
(..............................................)
วันที่ ............................................
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐาน ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวและ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ แก่ ประวัติสว่ นตัว ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารหรื อกรรมการ
จานวนหุ้นทีถ่ ืออยูใ่ นบริ ษัท ส่วนได้ เสียกับบริ ษัทและบริษัทย่อย/บริ ษัทร่วมของบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งกับบริ ษัท ที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทังหนั
้ งสือ
ยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทหากได้ รับการคัดเลือก

