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การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการ
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565

1. วัตถุประสงค์
บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
ตระหนั ก ถึ ง การดู แ ลสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และการปฎิ บ ั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ดั ง นั ้น บริ ษั ท ฯ จึ ง ให้ ผู้
ถือ หุ้น มีส่ ว นร่ ว มในการเสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เข้า รับ การพิจ ารณาคัด เลือ กเป็ น คณะกรรมการ
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2565 เพื่อ ช่ ว ยกลัน่ กรองให้ ไ ด้ ร ะเบีย บวาระที่จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
บริษทั อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรื อหลายรายทีถ่ อื หุน้ ของบริษทั
ปั ญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ณ วันทีเ่ สนอวาระการประชุมนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
2.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจ
วัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุ การ
บริษทั หรือ E-mail address ของนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี IR-pjw@pjw.co.th ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 21 ตุลำคม 2564 –
31 ธันวาคม 2564
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการ
ประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 เรื่องทีจ่ ะไม่รบั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี้
2.3.1 เรื่องทีก่ ำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
2.3.2 เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีก่ ำกับ

2.3.3
2.3.4
2.3.5

ดู แ ลบริ ษั ท หรื อ ไม่ เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และการ
กิจการทีด่ ขี องบริษทั
เรื่องทีบ่ ริษทั ได้ดำเนินการแล้ว
เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กำหนด
เรื่องทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.4 เรื่องทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัด
ประชุมว่าเป็ นวาระทีก่ ำหนดโดยผูถ้ อื หุน้
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2.5 เรื่อ งที่ไ ม่ ผ่ า นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ บริษั ท จะแจ้ ง เป็ นเรื่อ งเพื่อ ทราบและชี้แ จงเหตุ ผ ล
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ด้วย
3. การเสนอชื่อกรรมการ
3.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันทีเ่ สนอชื่อกรรมการ
3.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565”
พร้อมเอกสารหลักฐานทีก่ ำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษทั หรือ E-mail address ของนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี IRpjw@pjw.co.th ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 21 ตุลำคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
3.3 กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2565” และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
3.4.1
3.4.2
3.4.3

มีคุ ณ สมบัติถู ก ต้ อ งและไม่ มีคุ ณ สมบัติ ต้ อ งห้า มตามกฎหมายบริษัท มหาชนจ ำกัด กฎหมำย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
มีความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจบริษทั
ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั

3.5 บุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุช่อื ในระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจ้ง
หนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อจากผูถ้ อื หุน้
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………………………...………...........…เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) จำนวน ................................................... หุน้ ทีอ่ ยู่ เลขที่ ..................................
ถนน ................................................ ตำบล/แขวง ...........................................อำเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด ............................................ โทรศัพท์ ........................................... โทรสำร .............................................................
E-mail (ถ้ำมี)........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 ดังนี้
เรื่องทีเ่ สนอ:……………………………………………………………………………………………………………...………
วัตถุประสงค์:
[ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จำานวน ............................ แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
ลงลายมือชื่อ .......................................... ผูถ้ อื หุน้
(..............................................)
วันที่ ............................................
หมายเหตุ: ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รบั รองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลัก ทรัพย์ หรือ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
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
สำเนาบัต รประจำตัวประชาชน/ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ น ชาวต่ า งชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนำจ
ทีล่ งนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนำถูกต้อง
3. ในกรณี ท่ีผู้ถื อ หุ้น เป็ น บุ ค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส ำเนาบัต รประจ ำตัว ประชาชน/หนั ง สือ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีท่ผี ู้ถือหุน้ มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
และรับรองสำเนาถูกต้อง
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิ จารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………………………...………...........…เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) จำนวน ................................................... หุน้ ทีอ่ ยู่ เลขที่ ....................................
ถนน ................................................ ตำบล/แขวง ...........................................อำเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด ............................................ โทรศัพท์ ........................................... โทรสำร ...............................................................
E-mail (ถ้ำมี)..........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว............................................................................................
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของ บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความ
ยินยอมแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ .......................................... ผูถ้ อื หุน้
(..............................................)
วันที.่ ...........................................

หมายเหตุ: ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รบั รองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลัก ทรัพย์ หรือ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณี ท่ีผู้ถือหุ้น เป็ น นิติบุคคล ต้อ งแนบสำเนาหนัง สือ รับรองนิติบุ คคล และสำเนาบัตรประจำตัว ประชำชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ อี ำนาจทีล่ งนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนำถูกต้อง
3. ในกรณี ท่ีผู้ ถือ หุ้น เป็ น บุ ค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชาชน/หนั ง สือ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ย นแปลงดังกล่ำว
และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ ทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุ คคลดังกล่าวเป็ นผู้บริหารหรือกรรมกำร
จำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ในบริษทั ส่วนได้เสียกับบริษทั และบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วมของบริษทั หรือนิตบิ ุ ขัดแย้งกับบริษทั
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
หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั หากได้รบั การคัดเลือก

