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การเสนอวาระการประชุม และช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560  
 

1. วตัถปุระสงค ์

บรษิัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ให้ความส าคญักบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดย
ตระหนกัถงึการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฎบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ บรษิทัฯจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้มสี่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อช่วยกลัน่กรองให้ได้ระเบยีบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัอย่างแทจ้รงิ และคดัสรรบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 
 
2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมต้องเป็นผูถ้ือหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุ้น PJW ณ วนัที่

เสนอวาระการประชุม นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น PJW 

ประจ าปี 2560” พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนด และส่งถงึเลขานุการบรษิทั หรอื E-mail address ของนัก

ลงทุนสมัพนัธ ์ที ่IR-pjw@pjw.co.th  ไดต้ัง้แต่วนัที ่26 กนัยายน 2559 – 31 ธนัวาคม 2559  

กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการ
ประชุมฯ และลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั 
 

2.3 เรื่องทีจ่ะไม่รบัพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุ มดีงันี้ 

2.3.1 เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2551      

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

2.3.2 เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีก่ ากบั

ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษิทั 

2.3.3 เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 

2.3.4 เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

2.3.5 เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2.4 เรื่องที่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสอืนัด

ประชุมว่าเป็นวาระทีก่ าหนดโดยผูถ้อืหุน้ 

2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดว้ย 
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3. การเสนอช่ือกรรมการ 

3.1 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอชื่อกรรมการตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัทีเ่สนอชื่อกรรมการ 

3.2 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็น

กรรมการในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ PJW ประจ าปี 2560” พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่ก าหนด และส่งถึง

เลขานุการบริษัท หรือ E-mail address ของนักลงทุนสมัพนัธ์ที่ IR-pjw@pjw.co.th ได้ตัง้แต่วนัที ่           

26 กนัยายน 2559 – 31 ธนัวาคม 2559 

3.3 กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ

พจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ PJW ประจ าปี 2560” และลงลายมอืชื่อไวเ้ป็น

หลกัฐาน แลว้รวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั 

3.4 บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

3.4.2 มคีวามรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์อย่างส าคญัต่อธุรกจิบรษิทั 

3.4.3 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทั 

3.5 บุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุชื่อในระเบยีบวาระการประชุมโดยจะแจง้ใน

หนงัสอืนดัประชุมว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากผูถ้อืหุน้ 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น PJW ประจ าปี 2560 
 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................... เป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ............................................ หุน้ ทีอ่ยู่ เลขที ่.................................. 
ถนน ..................................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ..........................................  
จงัหวดั ................................................. โทรศพัท ์......................................... โทรสาร ..................................................  
E-mail (ถา้ม)ี.................................................................................................................................................................  

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ดงันี้ 
เรื่องทีเ่สนอ : ……………………………………………………………………………………………………………...………   
วตัถุประสงค ์: [    ]  เพื่อพจิารณา  [    ] เพื่อทราบ                                                                                                 
โดยมเีหตุผลและรายละเอยีด คอื 
......................................................................................................................................................................................     
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
และมเีอกสารประกอบเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ............................ แผ่น 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้องทกุประการ และ
ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
       ลงลายมอืชื่อ .......................................... ผูถ้อืหุน้ 
           (..............................................) 
        วนัที ่............................................ 
 
 
 
หมายเหต ุ: ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี้ 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืหนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย์ หรือ

หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืบรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/

หนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาต)ิ และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. ในกรณีทีผู่ถ้ือหุน้มกีารแกไ้ขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว

และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น PJW ประจ าปี 2560 
 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................... เป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ......................................... หุน้ ทีอ่ยู ่เลขที.่...............................
ถนน ................................................ ต าบล/แขวง ............................................ อ าเภอ/เขต .......................................... 
จงัหวดั ............................................... โทรศพัท ์.............................................. โทรสาร ............................................... 
E-mail (ถา้ม)ี.................................................................................................................................................................  
 ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................... 
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักล่าวไดใ้หค้วาม
ยนิยอมแลว้ 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกตอ้งทกุประการ และ
ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
        ลงลายมอืชื่อ .......................................... ผูถ้อืหุน้ 
           (..............................................) 
        วนัที ่............................................ 
 
หมายเหต ุ: ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐาน ดงันี้ 
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืหนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย์ หรือ

หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืบรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ า ตัวประชาชน/

หนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาต)ิ และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. ในกรณีทีผู่ถ้ือหุ้นมกีารแกไ้ขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว

และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

5. เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัิของผู้ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ ไดแ้ก่ ประวตัิส่วนตวั ประวตัิการศกึษา 

ประสบการณ์ท างาน ความสามารถ/ความเชีย่วชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดงักล่าวเป็นผู้บรหิารหรอืกรรมการ 

จ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ในบรษิทั สว่นไดเ้สยีกบับรษิทัและบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วมของบรษิทัหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแย้งกบับรษิัท ที่อยู่ที่ติดต่อได ้และขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่หน็สมควรเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา รวมทัง้

หนงัสอืยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทัหากไดร้บัการคดัเลอืก 


