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การเสนอวาระการประชุม และช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  
 

1. วัตถุประสงค์ 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคญักบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดย
ตระหนกัถึงการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั ดงันัน้ บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการ
ลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อช่วยกลัน่กรองให้ได้ระเบยีบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท
อยา่งแท้จริง และคดัสรรบคุคลทีม่ีคณุสมบตัเิหมาะสม 
 
2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายที่ถือหุ้น PJW ณ วนัท่ีเสนอ

วาระการประชมุ นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 

2.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น PJW ประจ าปี 2559” 

พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด และสง่ถึงเลขานกุารบริษัท หรือ E-mail address ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ ที่ 

IR@pjw.co.th  ได้ตัง้แตว่นัท่ี 8 ตลุาคม  – 30 ธนัวาคม 2558  

กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการ
ประชมุฯ และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 
 

2.3 เร่ืองที่จะไมรั่บพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้

2.3.1 เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่

แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.2 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล

บริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี

ของบริษัท 

2.3.3 เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 

2.3.4 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2.3.5 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคล หรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
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2.4 เร่ืองที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจเุป็นวาระการประชมุโดยจะแจ้งในหนงัสอืนดั

ประชมุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น 

 

2.5 เร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบและชีแ้จงเหตผุลในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

 

3. การเสนอชื่อกรรมการ 

 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ 

 

3.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็น

กรรมการ” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด และสง่ถึงเลขานกุารบริษัท หรือ E-mail address ของนกัลงทนุ

สมัพนัธ์ที่ IR@pjw.co.th ได้ตัง้แตว่นัท่ี 8 ตลุาคม – 30 ธนัวาคม 2558 

 

3.3 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอช่ือกรรมการ” และลง

ลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 
3.4 บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

3.4.1 มีคณุสมบตัถิกูต้องและไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อยา่งส าคญัตอ่ธุรกิจบริษัท 

3.4.3 ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

 

3.5 บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจช่ืุอในระเบยีบวาระการประชมุโดยจะแจ้งใน

หนงัสอืนดัประชมุวา่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น PJW ประจ าปี 2559 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ................................................... หุ้น ที่อยู ่เลขที่ ............................. 
ถนน ..................................................... ต าบล/แขวง ............................................ อ าเภอ/เขต ......................................  
จงัหวดั ................................................. โทรศพัท์ ............................................... โทรสาร .............................................  
E-mail (ถ้าม)ี................................................................................................................................................................  

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ดงันี ้
เร่ืองที่เสนอ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………   
วตัถปุระสงค์ : [    ]  เพื่อพิจารณา  [    ] เพื่อทราบ                                                                                                 
โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ 
......................................................................................................................................     
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จ านวน ............................ แผน่ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
       ลงลายมือช่ือ .......................................... ผู้ ถือหุ้น 
           (..............................................) 
        วนัท่ี ............................................ 
 
หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน

อื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอื

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาต)ิ และรับรองส าเนาถกูต้อง 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่วและ

รับรองส าเนาถกูต้อง 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น PJW ประจ าปี 2559 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................... เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) จ านวน ............................................... หุ้น ที่อยู ่เลขท่ี............................
ถนน ................................................ ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต .......................................... 
จงัหวดั ............................................... โทรศพัท์ ................................................ โทรสาร ............................................... 
E-mail (ถ้าม)ี................................................................................................................................................................  
 ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................ 
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่วได้ให้ความ
ยินยอมแล้ว 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
        ลงลายมือช่ือ .......................................... ผู้ ถือหุ้น 
           (..............................................) 
        วนัท่ี ............................................ 
 
หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐาน ดงันี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน

อื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอื

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาต)ิ และรับรองส าเนาถกูต้อง 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่วและ

รับรองส าเนาถกูต้อง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวตัิสว่นตวั ประวตัิการศกึษา 

ประสบการณ์ท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทที่บคุคลดงักลา่วเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ 

จ านวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท สว่นได้เสยีกบับริษัทและบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้งกบับริษัท ที่อยูท่ี่ตดิตอ่ได้ และข้อมลูอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทัง้หนงัสอื

ยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคดัเลอืก 


