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การเสนอวาระการประชุมและช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ 

ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2565 
 

 
 
 

1. วตัถปุระสงค ์
 

บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ำกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ให้ความส ำคญักบัหลกัการก ำกบัดูแลกจิการที่ด ีโดย 
ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฎิบัติ ต่ อผู้ถือหุ้นอย่ าง เท่ า เทียมกัน  ดังนั ้น  บริษัทฯ  จึงให้ผู้  
ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 เพื่อช่วยกลัน่กรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อ 
บรษิทัอย่างแทจ้รงิ และคดัสรรบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 

 

2. การเสนอวาระการประชุม 
 

2.1  ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมต้องเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรือหลายรายทีถ่อืหุน้ของบรษิทั 

ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ำกดั (มหาชน) ณ วนัทีเ่สนอวาระการประชุมนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 
 

2.2  ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2.1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปัญจ 
 

วฒันาพลาสติก จ ำกดั (มหาชน) ประจ ำปี 2565” พร้อมเอกสารหลกัฐานที่ก ำหนด และส่งถึงเลขานุการ 
บรษิทั หรอื E-mail address ของนักลงทุนสมัพนัธ์ที ่IR-pjw@pjw.co.th ไดต้ัง้แต่วนัที่ 21 ตุลำคม 2564 – 
31 ธนัวาคม 2564 

 
กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการ 
ประชุมฯ และลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั 

 

2.3  เรื่องทีจ่ะไม่รบัพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มดีงันี้  
2.3.1 เรื่องทีก่ ำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551  

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
2.3.2 เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีก่ ำกบั 

 
ดูแลบริษัท  หรือไม่ เ ป็นไปตามวัต ถุประสงค์ ข้อบังคับ  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และการ 
กจิการทีด่ขีองบรษิทั 

 2.3.3 เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ ำเนินการแลว้  
2.3.4 เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกต้อง หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนด  
2.3.5 เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

 
2.4 เรื่องทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนงัสอืนัด 

ประชุมว่าเป็นวาระทีก่ ำหนดโดยผูถ้อืหุน้ 
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2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผล 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดว้ย  

3. การเสนอช่ือกรรมการ 
 

3.1  ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอชื่อกรรมการตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัทีเ่สนอชื่อกรรมการ  
3.2  ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3.1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็น  

กรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ของ บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ำกดั (มหาชน) ประจ ำปี 2565” 

พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีก่ ำหนด และสง่ถงึเลขานุการบรษิทัหรอื E-mail address ของนกัลงทุนสมัพนัธท์ี ่IR-

pjw@pjw.co.th ไดต้ัง้แต่วนัที ่21 ตุลำคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 

3.3  กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ  
พจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ำกดั (มหาชน) 

ประจ ำปี 2565” และลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั 

3.4  บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 
 

3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ำกัด กฎหมำย 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการก ำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  

3.4.2 มคีวามรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์อย่างส ำคญัต่อธุรกจิบรษิทั  
3.4.3 ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทั 

 
3.5 บุคคลที่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะได้รบัการบรรจุชื่อในระเบยีบวาระการประชุมโดยจะแจง้ 

หนงัสอืนดัประชุมว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากผูถ้อืหุน้ 
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      แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ 
บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ำกดั (มหาชน) ประจ ำปี 2565 

  
ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………………………...………...........…เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ำกดั (มหาชน) จ ำนวน ................................................... หุน้ ทีอ่ยู่ เลขที ่..................................
ถนน ................................................ ต ำบล/แขวง ...........................................อ ำเภอ/เขต..................................................... 
จงัหวดั ............................................ โทรศพัท ์........................................... โทรสำร ............................................................. 
E-mail (ถำ้ม)ี........................................................................................................................................................................ 

 ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 ดงันี้ 
เรื่องทีเ่สนอ:……………………………………………………………………………………………………………...………  
วตัถุประสงค:์   [ ] เพื่อพจิารณา  [ ] เพื่อทราบ 
โดยมเีหตุผลและรายละเอยีด คอื  
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  
และมเีอกสารประกอบเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จ ำานวน ............................ แผ่น  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกตอ้งทกุประการ และ 
ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวไดย้มอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานจงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส ำคญั 
 

ลงลายมอืชื่อ .......................................... ผูถ้อืหุน้ 
 

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

วนัที ่............................................ 
 

 

หมายเหต:ุ ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี้  
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนาใบหุ้นที่รบัรองส ำเนาถูกต้อง หรือหนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย์ หรอื 

หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืบรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

2. ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล  ต้ อ ง แ น บ ส ำ เ น ำ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง นิ ติ บุ ค ค ล  แ ล ะ
ส ำเนาบัตรประจ ำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ ำนำจ
ทีล่งนามในแบบฟอรม์นี้ และรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส ำเนาบัตรประจ ำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาต)ิ และรบัรองส ำเนาถูกตอ้ง 

 
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุน้มกีารแก้ไขค ำน ำหน้าชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกุล จะต้องแนบส ำเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 

และรบัรองส ำเนาถูกตอ้ง 



Panjawattana Plastic PCL.  
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol, 
Amphur Muang, Samutsakhon 74000  
Registration No. 0107554000208 
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1 
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320 

 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ำกดั (มหาชน) ประจ ำปี 2565 

 

ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………………………...………...........…เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ำกดั (มหาชน) จ ำนวน ................................................... หุน้ ทีอ่ยู่ เลขที ่....................................
ถนน ................................................ ต ำบล/แขวง ...........................................อ ำเภอ/เขต....................................................... 
จงัหวดั ............................................ โทรศพัท ์........................................... โทรสำร ............................................................... 
E-mail (ถำ้ม)ี.......................................................................................................................................................................... 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว............................................................................................  
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ำกดั (มหาชน)  โดยบุคคลดงักล่าวได้ใหค้วาม 
ยนิยอมแลว้ 
 ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้องทุกประการ และ
ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

 

ลงลายมอืชื่อ .......................................... ผูถ้อืหุน้ 
(..............................................) 

 

วนัที.่........................................... 
 

 

หมายเหต:ุ ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐาน ดงันี้ 
 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนาใบหุ้นที่รบัรองส ำเนาถูกต้อง หรือหนังสอืรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือ 
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล และส ำเนาบตัรประจ ำตัวประชำชน/

หนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี ำนาจทีล่งนามในแบบฟอรม์นี้ และรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 

ชาวต่างชาต)ิ และรบัรองส ำเนาถูกตอ้ง 
 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมกีารแก้ไขค ำน ำหน้าชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกุล จะต้องแนบส ำเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
และรบัรองส ำเนาถูกตอ้ง 

5. เอกสารประกอบการพจิารณาด้านคุณสมบตัิของผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวตัิส่วนตวั ประวตัิการศกึษา 
ประสบการณ์ท ำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดงักล่าวเป็นผู้บรหิารหรือกรรมกำร 
จ ำนวนหุน้ทีถ่อือยู่ในบรษิทั ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัและบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วมของบรษิทัหรอืนิตบิุ ขดัแยง้กบับรษิทั 
ที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ไ ด้  แ ล ะ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ  ที่ เ ห็ น ส ม ค ว ร เ ส น อ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท พิ จ า ร 
หนงัสอืยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทัหากไดร้บัการคดัเลอืก 


