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บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบยีนเลขที ่ 0107554000208  www.pjw.co.th 
ส ำนกังำนใหญ่ 19,21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150 
โทร. 0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสำร 0-2898-0633 
สำขำ 1 เลขที ่28 หมู ่2 ต ำบลชยัมงคล  อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 
โทร. 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสำร 0-2150-5987 
สำขำ 2 เลขที ่150/62 หมู ่9 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบรุ ี 20110 
โทร. 0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207 โทรสำร 0-3834-7189 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั  (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย     1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี  2560 ในรปูแบบซดี-ีรอม (CD-ROM)
3. ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ

ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
5. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2561
6. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (ทีต่อ้งน ามาในวนัประชุม)
7. วธิกีำรลงทะเบยีน และเอกสำรทีต่อ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม
8. ขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ
10. รายละเอยีดกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
11. แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี
12. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  ไดม้มีตใิหจ้ดัการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เริม่ประชุมเวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ของบรษิัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน)  ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟ
เฟอรนิ กรุงเทพมหานคร 10310 และไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ และจดัท ารายงานการประชุมส่ง
ใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ได้
เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมสี าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจ าปี 2560 รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  และบรษิทั
ย่อย ในรอบปีบญัชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านมา บรษิัทและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมจ านวน 
2,694.96 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธริวม 33.96 ล้านบาทรายละเอยีดผลการด าเนินงานของบรษิัท ปญัจ
วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ซึง่สง่มาในรปูแบบซดี-ี
รอม (CD-ROM) พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงาน 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                            
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: คณะกรรมการบรษิทัได้จดัใหม้กีารท างบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้
ตรวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัประจ าปี 2561 
ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของ
บริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560           
ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
ว่าถูกตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จาก
ผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษิทั
จ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่ง
ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี   จนกว่าทุนส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม
จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่จ าเป็นต้องจดัสรรก าไรสุทธขิองบรษิทั ประจ าปี 2560 
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลของงบ
การเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปนั
ผลในอตัราน้อยกว่าที่ก าหนดขา้งต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และสภาพคล่อง 
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ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการ
บรหิารงานของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านมา บรษิัทมรีายได้
จ านวน 2,532.04 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธจิ านวน 40.27 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธหิลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย เท่ากบั 40.27 ลา้นบาท โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา ดงันี้  

รายการ ปี 2560 ปี 2559 
1. ก าไรสทุธิ 40.27 ล้านบาท 139.27 ล้านบาท 
2. จ านวนหุน้สามญั 574,079,945 หุ้น 574,079,945 หุ้น 
3. การจ่ายปนัผลประจ าปี

 เงินปันผล (บาท/หุ้น) - 0.1300 
โดยจ่ายจาก ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บาท/หุ้น 

 กิจการท่ีได้รบัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - - 40.19 0.0700 

 กิจการท่ีไม่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุน  (Non BOI) - - 34.44 0.0600 

4. รวมมลูค่ำกำรจำ่ยปนัผลทัง้สิน้ - - 74.63 0.1300 

5. อตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อก าไรสทุธิ - 53.59% 

6. วนัทีจ่่ายปนัผล - 24 พฤษภาคม 2560 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิำรณำอนุมตัิงดกำรจดัสรรเงนิก ำไร
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองดว้ยบรษิทัไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็
จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่จ าเป็นต้องจดัสรรก าไรสุทธขิองบรษิทั ประจ าปี 2560 
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี 

อนุมตัิงดการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ของบรษิทั เนื่องจากบรษิทัมคีวามต้องการเงนิทุนเพื่อใช้ในการ
ลงทุนในอนาคต  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2561 จงึมมีตเิสนอต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย 
และการงดจ่ายเงนิปนัผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18  ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี
ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได ้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีเ่จด็ (7) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัมี
รายชื่อดงัต่อไป 
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1. นายคงศกัดิ ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 
2. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มเพื่อ
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท ระหว่างวนัที ่   
15 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั   

บรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าทีส่รรหา ผูท้ีม่คีวามรู ้ม ี
ความสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยไม่จ ากดัเพศ เชื้อชาต ิ
ศาสนา พรอ้มอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที่ ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิารณาถึง
ความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบรษิทั ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษิทั 
ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามที่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนดแลว้  จงึไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง   

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท: คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระนี้         
ได้พจิารณาตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

1. นายคงศกัดิ ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 
2. นายววิรรธน์   เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 

ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั ต่ออกีวาระ
หนึ่ง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้   

ทัง้นี้ นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธนิ ซึ่งเป็นกรรมการอสิระ ยงัคงมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ก าหนดคุณสมบตัิ
กรรมการอิสระของบรษิัท เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และสามารถให้ความเห็น ตลอดจนการปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระ ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

ส าหรบัรายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 และคุณสมบตัขิอง
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยาม
กรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
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ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้  ณ  วนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) วนัที ่22 มนีาคม 2561 

รายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการ 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ 
สดัสว่น 

การถอืหุน้ 
สทิธใินการ 
ออกเสยีง 

1. นายคงศกัดิ ์   เหมมณฑารพ กรรมการ 96,169,439 16.75% 96,169,439 
2. นายววิรรธน์   เหมมณฑารพ กรรมการ 69,175,360 12.05% 69,175,360 
3. นายณฐัวุฒ ิ    เขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 260,000 0.05% 260,000 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ขอ้ 33 ก าหนดว่ากรรมการมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พจิารณา 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยค านึงถึงการปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทยีบอ้างองิกบัธุรกจิหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั และอา้งองิขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2559 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และไดน้ าเสนอ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: ไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบ 
แทนแล้ว โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดย
เสนอให้มผีลในปีปฎิทิน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  โดย
เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมหีลกัเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2561  (ปีทีเ่สนอ)  
)บำท( 

ปี 2560 
)บำท( 

1. เบีย้ประชมุ

 ประธำนกรรมกำร 25,000 25,000 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดแูลกจิกำร 15,000 15,000 

 ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 15,000 15,000 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 15,000 

 กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย 10,000 10,000 

2. ค่ำตอบแทนรำยเดอืน )เฉพำะกรรมกำรอสิระ) 10,000 10,000 
3. โบนสั ส ำหรบักรรมกำรอสิระ  จ ำนวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 1,000,000 1,000,000 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบั
คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งตน้เท่านัน้  
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ส่วนรายละเอยีดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถงึรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจ าปีภายใต้หวัขอ้เรื่องการ
จดัการ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 39/2548 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์            
(ฉบบัที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่
มาแล้ว 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบรษิทัผู้สอบบญัชแีห่งใหม่ บรษิัท
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้คดัเลอืกส ำนักงำนสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ
จ ำกดั เนื่องจำกมมีำตรฐำนกำรท ำงำนที่ด ีมคีวำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบญัช ีมคี่ำสอบบญัชทีีเ่หมำะสม 
รวมทัง้ได้ปฏบิตัิหน้ำที่ได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ ทัง้นี้ในปี 2561 นำยพจน์ อศัวสนัติชยั ผู้สอบบญัชีรบั
อนุญำตเลขที่ 4891 จำกบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยเฉพำะบรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยมำตัง้แต่ปี 2556-2560 รวม 5 ปีจงึครบวำระทีจ่ะต้องมกีำร
เปลีย่นแปลงผูส้อบบญัช ีจงึเหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสำมญัผู้
ถอืหุน้ประจ ำปี 2561 ใหแ้ต่งตัง้ 

1. นำยสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8134 และ/หรอื 
2. นำยธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่6699 และ/หรอื  
3. นำงสำวสลุลติ  อำดสว่ำง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่7517  

แห่งส ำนักงำนสอบบญัชี บริษัท สอบบญัชธีรรมนิติ จ ำกดั    เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทและบริษัทย่อย 
เฉพำะบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยส ำหรับปี 2561 โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงินไม่เกิน 
1,935,000 บำทต่อปี  โดยรวมค่ำตรวจสอบและรบัรองกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
(BOI) กรณีมกีำรตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) เพิม่เตมิ  ค่ำตรวจสอบบตัรละ 40,000 
บำท  กรณีมกีำรเปิดบรษิทัย่อยในระหว่ำงปี ใหก้ ำหนดค่ำสอบบญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บำทต่อหนึ่งบรษิทั 
ทัง้นี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น เช่น ค่ำพำหนะเดนิทำงปฏบิตังิำนต่ำงจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีำมรำยชื่อเสนอ
ขำ้งต้น  ไม่มคีวำมสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิัท ผูบ้รหิำร ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้นายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื นายธนะวุฒ ิ พบิูลยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 
และ/หรอื นางสาวสลุลติ อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 แห่งส านกังานสอบบญัช ีบรษิทั สอบ
บญัชธีรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อยเฉพาะบรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย
ส าหรบัปี 2561  
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และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,935,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน 
(BOI) เพิม่เตมิ ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท กรณีมกีารเปิดบรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบ
บญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาท ต่อหนึ่งบรษิทั ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิาน
ต่างจงัหวดั  ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิัท 
ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ส าหรบัรายละเอยีดขอ้มูลของ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2561 โดยมขีอ้มลูปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี
ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2561 รอบปีบญัช ี2560 

1. ค่าสอบบญัชี 1.935 ลา้นบาท 1.905 ลา้นบาท 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรด
มอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  และยื่นต่อบรษิทัก่อนเขา้ร่วมประชมุดว้ย
สว่นผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสอืมอบ
ฉนัทะตามแบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่9) 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทั  ตามรายละเอยีดซึง่แนบกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 9. และ 10.) เพื่อเขา้ร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้

ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย  6. และ 7. และ 9. มาแสดง
เพื่อลงทะเบยีนก่อนวนัประชุมหรอืในวนัประชุม กรุณาศกึษาเงื่อนไขวธิกีารลงทะเบยีนและจดัเตรยีมเอกสารทีต่้องน ามา
แสดงในวนัประชุมตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7. โดยบรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัดงัรายละเอยีด
ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8. 

เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หาก
ท่านมคี าถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทั ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหน้าไดท้ี่ 
E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH หรอื ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987   

จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 
เริม่ประชุมเวลา 9.00 น. ณ  หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบรษิทัจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 
7.00 น. 

อน่ึง บรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัที ่22 มนีาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date)  
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ทัง้นี้ ทางบรษิทัไดจ้ดัของว่างและเครื่องดื่มไวร้องรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุมแต่ไม่ไดม้กีาร
แจกของที่ระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2560 ท่านสามารถติดต่อขอรบัได้ ณ วนัที่
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 หรอืกรอกแบบฟอร์มในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 11. เพื่อส่งโทรสารไปที่ 0-2150-5987              
หรอื E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH  เพื่อบรษิทัจกัไดจ้ดัสง่ใหท้่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  
 

                 (ดร. ด าร ิ สโุขธนงั) 

               ประธานกรรมการบรษิทั 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานท่ี 
ประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอ

รนิ กรุงเทพมหานคร 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 
1. ดร. ด าร ิสโุขธนงั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจรญัญา แสงสขุดี ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 
4. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 
5. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ  
6. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ   

/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7. นายสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ   
/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. นางมาล ีเหมมณฑารพ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 
9. ดร. พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการ 

-----มกีรรมการบรษิทัทัง้หมด 9 ท่าน และเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองคป์ระชมุ----- 
-----คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด----- 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 

และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ 
1. นายพจน์ อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891  

จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
2. นายอภชิยั ศรทีอง ผูจ้ดัการ จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  
3. นายสมยศ สธุรีพรชยั ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
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เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าร ิสโุขธนงั เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 23 ราย
และโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 31 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 54 ราย  

นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 372,650,838 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.9127 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้กล่าวเชญิตวัแทนผู้ถอืหุน้ 2 ท่าน เพื่อท าหน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ไม่มผีูถ้อืหุน้เป็นตวัแทน ประธานฯ ขออนุญาตใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเป็นตวัแทนท า
หน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวชีแ้จงเกี่ยวกบัวธิกีารด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท า
หน้าทีต่รวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนน  

2. บรษิทัขอแกไ้ขขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้าที ่3 ย่อหน้าที ่2 ในส่วนของ
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา ของระเบยีบวาระการประชุมที ่4 พจิารณาอนุมตัิ
การจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปนัผล จากผลการด าเนินงานสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 ในหวัขอ้วนัทีจ่่ายเงนิปนัผล (ของปี 2559 ปีทีเ่สนอ) จากเดมิ วนัที ่24 พฤษภาคม 
2559 แกไ้ขเป็น 24 พฤษภาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดตามใบแนบหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 2560 ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัการก่อนเขา้สู่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 รวมถงึไดม้กีารแจง้
ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบล่วงหน้าแลว้ 

3. บริษัทขอแก้ไขรายงานประจ าปี 2559 หน้าที่ 105 -106 ในส่วนของข้อมูลส าคัญทางการเงิน  โดยมี
รายละเอียดตามใบแนบรายงานประจ าปี 2560 ที่ผู้ถือหุ้นได้รบัการก่อนเขา้สู่การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถดขูอ้มลูรายงานประจ าปีฉบบัเตม็ทีแ่กไ้ขแลว้ ไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั 
www.pjw.co.th 

4. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉันทะ ทีไ่ดร้บัมอบฉันทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม 
แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตร
ลงคะแนน กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

5. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉันทะ ต้องการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล   
และในกรณีทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะ กรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉันทะมาใหท้ี่ประชุมทราบดว้ย
ทุกครัง้ 

6. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้  ยกเวน้ วาระที ่2 ซึง่เป็นวาระเสนอใหท้ีป่ระชุม
รบัทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในวาระใด  ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้รบัจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบยีน  และส่งคนืให้กบัเจ้าหน้าที่ของบรษิัท  
ทัง้นี้เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการนบัคะแนน  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อื
หุน้ทีล่งคะแนน “ไม่เหน็ดว้ย”  และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่ “งดออกเสยีง”   โดยผูถ้อืหุน้ท่าน
ใดที ่ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   
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ทัง้นี้ส าหรบัวาระที่ 5 เรื่อง พจิารณาอนุมตั ิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บรษิทัจะเกบ็
บตัรลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนับคะแนน และจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

7. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็น
พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ

8. กรณีทีถ่อืเป็นบตัรเสยี คอื กรณีทีม่กีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน
หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆา่บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดี
ฆา่ หรอืกรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน)

9. ในการนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  ยกเวน้  วาระที ่6 เรื่อง พจิาณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  ต้อง
ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออก   จากจ านวน
เสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  สว่นทีเ่หลอื  จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ

ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุม
“เหน็ชอบ”  หรอื “อนุมตัเิป็นเอกฉันท”์  ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้ป็นการเสยีเวลาระหว่างทีร่อการนับคะแนนเสยีง จะ
ใหพ้จิารณาวาระถดัไป

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการลงคะแนนเสยีง
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ทุกคนพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม   ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2559 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 373,342,784 100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2559 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิัทย่อยในรอบปี 2559 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบซดีี-รอม (CD-Rom) พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม
แล้ว  และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2559 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 
ในปี 2559 บริษัทมสีดัส่วนรายได้และอตัราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2559 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ไดด้งันี้  
 กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
 กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 
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 กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว

 กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคมี

 รวมทุกผลติภณัฑ์

โดยรายไดจ้ากการขายของกลุ่มชิน้สว่นยานยนตล์ดลง  เน่ืองจากตลาดรถยนต์หดตวัลงเลก็น้อย  และของ
กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคมีลดลง  เน่ืองจากปญัหาภาวะวกิฤตภยัแลง้ต่างๆ  โดย
ภาพรวมแลว้เตบิโตขึน้ 1 %  สาเหตุทีเ่ตบิโตเลก็น้อย  เนื่องจากสาเหตุขา้งตน้และอกีสว่นหนึ่งคอืยอดขาย
แม่พมิพล์ดลงจากโมเดลใหม่ทีส่ว่นใหญ่ขายออกไปแลว้ในปี 2558 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม 2,757.32 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 

28.70 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.12 จากปีก่อน  
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โดยในปี 2559 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ทีร่อ้ยละ 16.93 เพิม่ขึน้จากปีก่อนอยู่ทีร่อ้ยละ 15.54 ส าหรบั
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 10.55 เพิม่ขึน้อยู่ที่รอ้ยละ 10.63 อย่างไรกด็อีตัรา
ก าไรสทุธริอ้ยละ 5.11 เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่อีตัราก าไรสทุธอิยู่ทีร่อ้ยละ 3.61 

ส าหรบัค่าเฉลี่ยของราคาเมด็พลาสติกในตลาดโลก ซึง่จากขอ้มูลราคาเมด็พลาสติกทีร่วบรวมโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าราคาเมด็พลาสตกิในปี 2559 โดยเฉลีย่ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 9.13 จาก
ปีก่อน 

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องราคาวตัถุดบิในปี 2559 จากราคาเมด็
พลาสติกมรีาคาลดลงพอสมควรและจากผลบวกของราคาน ้ามนัที่ลดลง  ไม่ทราบว่าจะช่วยให้ลดต้นทุน
มากน้อยแค่ไหน  และอยากทราบแนวโน้มในปีนี้เป็นอย่างไรบา้งจากการทีต่ลาดรถยนตอ์อกรุ่นใหม่จ านวน
มาก ซึง่อาจท าใหร้ายไดจ้ากค่าแม่พมิพด์ขีึน้ดว้ยหรอืไม่ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่าราคาวตัถุดบิทีล่ดลงว่ามผีลบา้งเลก็น้อยต่อ
โครงสร้างต้นทุนสินค้าของบริษัท ท าให้บริษัทมีก าไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  เนื่องจากส่วนใหญ่ราคาเม็ด
พลาสตกิของบรษิทัเป็นลกัษณะลอยตวั โดยบรษิทัไดม้ขีอ้ตกลงกบัลูกคา้ทีจ่ะปรบัราคาสนิคา้ไดต้ามราคา
เม็ดพลาสติกในตลาดที่ขึ้นลง ซึ่งในปีนี้ ราคาเม็ดพลาสติกมีแนวโน้มแขง็ค่าคือราคาสูงขึ้น ก็จะมีผลต่อ
ตน้ทุนเลก็น้อยเช่นเดยีวกนั ส าหรบัค่าแม่พมิพ ์และค่า Tooling ถ้าหากวเิคราะหร์ูปแบบของธุรกจิชิน้ส่วน
ยานยนตจ์ะเหน็ว่าธุรกจิเตบิโตแบบกา้วกระโดดจะเหน็ไดจ้ากยอดขายเมื่อปี 2557  กบัปี 2559 มลีกัษณะ
กา้วกระโดดจาก 360 ลา้นบาทเป็น 700 ลา้นบาท ซึง่รปูแบบธุรกจิของกลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ของบรษิทัเป็น
ลกัษณะกา้วกระโดด 3 ปีครัง้ เมื่อมโีมเดลใหม่ออกมารายไดก้จ็ะกา้วกระโดดขึน้ และคงตวัอยู่สกั 2-3 ปี   
ซึ่งอย่างไรก็ดีบริษัทยังสามารถรักษาโมเดลเดิม พร้อมกับที่มีโมเดลใหม่ออกมาได้  โดยมีลักษณะ
เช่นเดยีวกบัรายไดท้ี่เกดิจากปี 2557-2559 ส่วนในอนาคตปี 2560 จะเป็นยอดขายของ Backlog ของ
โมเดลใหม่ทีอ่อกมาที่จะมาผลติในปีนี้  เนื่องจากในปีทีแ่ลว้ยงัผลติโมเดลไม่เตม็ปี  ซึง่จะช่วยใหย้อดขาย
เพิม่ขึน้ และส าหรบัค่า Tooling ในปี 2560 จะไม่มกีารรบัรูร้ายไดง้าน Tooling ไดม้ากเท่าเดมิ  เนื่องจาก
เป็น Backlog ทีไ่ดร้บัรูไ้ปแลว้ในปีก่อนๆ ซึง่จะเกดิขึน้อกีครัง้ในปี 2561 และมรีปูแบบคลา้ยกนั 

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องก าลงัการผลติของบริษัทมสีัดส่วน
เท่าใด 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่าก าลงัการผลติของบรษิทัมสีดัส่วนภาพรวม
ประมาณ 60% 

คุณอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามส าหรับก าลังการผลิตของทุกกลุ่ม
ผลติภณัฑป์ระมาณ 60% หรอืไม่ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่าส าหรบักลุ่มสนิคา้ทีม่กี าลงัการผลติเพิม่ขึน้
ค่อนขา้งมากคอืกลุ่มชิน้สว่นยานยนต ์

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องบรษิัทมแีนวโน้มจะเพิ่มการลงทุน
หรอืไม่ เนื่องจากก าลงัการผลติยงัคงเหลอือยู่ 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชี้แจงว่าส าหรบัการลงทุนจะเป็นลกัษณะการ
เปลีย่นแปลงเครื่องจกัรเก่า รวมถงึเพิม่การซือ้เครื่องจกัรใหม่เพื่อรองรบัยอดขายใหม่ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้าน
การทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันาจากปีทีผ่่านมา เพื่อเป็นการปฏบิตักิารกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ี 
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และไดม้อบหมายใหคุ้ณจรญัญา  แสงสขุด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันาจากปีทีผ่่านมา   

คุณจรญัญา  แสงสขุด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันา
จากปีทีผ่่านมา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีนโยบายการต่อต้านการให้สนิบน และการคอรปัชัน่ทุกรูปแบบ โดยได้มีการ
ปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ เพื่อทีจ่ะรกัษามาตรฐานทางดา้นจรยิธรรม และรกัษาจุดยนื
ของบรษิทั ส าหรบัความคบืหน้าของการเขา้ร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ” หรอื CAC อยู่ในระหว่างการเตรยีมการในรายละเอยีด ซึง่คาดว่า
จะเข้าร่วมโครงการในปี 2560 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดในส่วนรายงานนโยบายเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ในปีทีผ่่านมาของบรษิทัในหน้า 54-55 ของรายงานประจ าปี 2559 ที่
ท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านไดร้บัแลว้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั
ในรอบปี 2559 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2559 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน( และบริษทัย่อย 
ส าชรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2559 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแลว้ว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัส่งไปยงัผู้ถือหุ้น 
พร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
 สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 2,425.53 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 83.23 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3   

 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,339.36 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อน 150.73 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.46 ซึ่งบรษิทัมสี่วนทุนเท่ากบั 1,086.17 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จากปีก่อน 72.20 ลา้นบาท สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัลดลงจากเดมิ 1.46 

เป็น 1.23 เท่า  
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 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2559 เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ไดด้งันี้ 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2559 ปี 2558 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 16.93 15.54 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 5.11 3.61 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 13.43 10.18 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 5.71 4.02 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.13 1.11 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 66.19 55.92 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  42.90 42.62 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั)  60.89 65.48 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 48.20 32.71 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.23 1.46 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 5.20 3.75 

 

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องก าไรสทุธทิีด่ขี ึน้เป็นเพราะเหตุใด จาก
ทีไ่ดเ้หน็กระแสเงนิสดดขีึน้ สภาพคล่องดขีึน้ รวมถงึอตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) ดี
ขึน้ เป็นเพราะไดม้กีารช าระหนี้บางสว่นหรอืไม่ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่าส าหรบัอตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อื
หุน้ (D/E ratio) เพราะสว่นหนึ่งมกีารช าระหนี้ทุกปีอยู่แลว้ และอกีสว่นคอืก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องของ Margin ดขีึน้โดยเฉพาะตวัก าไร
สทุธ ิ

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่าเมื่อปีทีแ่ลว้บรษิทับรหิารจดัการโรงงานพ่น
สดีขีึน้ค่อนขา้งมาก จากเดมิในปี 2558 ทีโ่รงงานพ่นสขีาดทุนประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนในปี 2559 
ขาดทุนลดลงเหลอืเพยีง 40 ลา้นบาท ซึง่อยู่บนเงื่อนไขยอดขายทีล่ดลงเนื่องจากรอโมเดลใหม่อยู่ 

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องธุรกจิโรงพ่นสผีลประกอบการในปีนี้จะ
เป็นก าไร หรอืถงึจุดคุม้ทุน 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่าทมีคณะจดัการประมาณการไว ้ คาดว่าในปี
หน้าจะผ่านจุดคุม้ทุนไปได ้

คุณจติต ์ สาวติตก์ุล ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามถงึรายการผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่อยู่ในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 124 ในส่วน
ของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  โดยอยากทราบค าอธบิาย และไดส้อบถามถงึโครงการลงทุนในปีหน้า และ 
Business Plan ในปี 2560-2561 
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คุณพจน์ อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 ไดช้ีแ้จงว่าในปี 2559 ไดม้กีารทบทวนสมมตฐิาน
ทีใ่ชใ้นการค านวณผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั เป็นตวัเลขทีท่าง
นักคณิตศาสตร์ประกนัภัยประเมินขึ้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ  เช่น  อัตราการขึ้นของ
เงนิเดอืน อตัราคดิลด  และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนของพนักงาน โดยเน่ืองจากปจัจยั 3 ตวันี้ทีม่ ี
การค านวณใหม่ จงึท าใหต้วัเลขเป็นผลขาดทุน 

ประธานฯ ไดแ้ถลงทีป่ระชุม โดยขออธบิายโครงการลงทุนในปีหน้า และ Business Plan ในปี 2560-2561 
ในวาระที ่8 คอืวาระอื่นๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ี่
ประชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบรบัรอง
จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,602,784 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 ที่ผ่านมา บรษิัทมรีายได้จ านวน 2,629.01  ล้านบาท และมกี าไรสุทธจิ านวน 139.67 ล้านบาท 
ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ การจดัสรรก าไรส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย แต่เนื่อง
ดว้ยทุนส ารองตามกฎหมายของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีนแลว้ โดยเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 
จงึไม่มกีารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายในปี 2560 และการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 74,630,392.85 บาท โดยเป็น
การจ่ายจากก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2559 ถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2559 ของกจิการที่
ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท   และจากก าไร
สุทธจิากกจิการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนทีอ่ยู่ภายใต้บงัคบัอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธ ิใน
อตัราหุ้นละ 0.06 บาท คดิเป็นอตัราเงนิปนัผลที่จ่าย เทยีบกบัก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลและ
หลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมายเท่ากบัรอ้ยละ 53.29 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
 

-18- 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัปนัผล ณ วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ 
วนัที ่12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายปนัผล ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2560 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามเกีย่วกบัการจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

คุณอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องจ านวนบตัรส่งเสริมการลงทุนใน
ปจัจุบนัคงเหลอืกีใ่บ และบตัรจะหมดอายุเมื่อไหร่ และในปีน้ีเป็นเพราะเหตุใดทีก่ าไรเพิม่ขึน้แต่อตัราการ
จ่ายเงนิปนัผลลดลง 

คุณพรมิ ชยัวฒัน์  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ  ไดช้ีแ้จงว่าเกีย่วกบับตัรสงเสรมิการลงทุน
โดยส าหรบับตัรที ่Active จะมเีหลอืจ านวน 3 ใบ และไดม้กีารขอไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชจ้ านวน 1 ใบ และในปีนี้
มบีตัรสง่เสรมิการลงทุนทีค่รบอายุไปแลว้จ านวน 1 ใบ ส าหรบับรษิทัย่อยม ี2 ใบซึง่จะหมดอายุในปี 2562 
และจะมเีพิม่เตมิจากทีไ่ดม้กีารจดัตัง้บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั ซึง่ไดร้บัอนุมตัสิ่งเสรมิการลงทุนในส่วน
ของการวจิยั และการทดสอบ ซึง่ไดร้บัสทิธ ิ8 ปี หากแต่ยงัไม่มรีายได ้

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องอตัราการจ่ายเงนิปนัผลถอืว่ามคีวาม
เหมาะสมแลว้หรอืไม่ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า อตัราการจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2559 
ถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2559 โดยจ่ายในอตัรารอ้ยละ 53.29  ถอืเป็นอตัราตามนโยบายของบรษิทัแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมติ
พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัไิม่มกีารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
ในปี 2560 เนื่องจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มยีอดเงนิส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบยีนแล้ว  และมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน
อตัราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 74,630,392.85 บาท โดยเป็นการจ่าย
จากก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2559 ถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2559 ของกจิการที่
ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท   และ
จากก าไรสุทธจิากกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนทีอ่ยู่ภายใต้บงัคบัอตัราภาษีรอ้ยละ 20 
ของก าไรสทุธ ิในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นอตัราเงนิปนัผลทีจ่่าย เทยีบกบัก าไรสุทธหิลงัหกั
ภาษีเงนิได้นิติบุคคลและหลงัหกัส ารองไว้ตามกฎหมายเท่ากบัร้อยละ 53.29 ซึ่งสอดคล้องกบั
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัปนั
ผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ
ก าหนดจ่ายปนัผล ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,602,784 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ตนเอง ดร.ด าร ิ สุโขธนัง ประธานที่ประชุม เป็น
กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งใหม่ ถอืเป็นวาระทีม่สี่วนได้
เสยีในการท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม ดงันัน้ เพื่อเป็นไปตามหลกัก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจงึไดเ้รยีนเชญิ 
รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบและเป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท า
หน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมเพื่อลงมตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระแทน  
พร้อมกนันี้ได้เรียนเชญิกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามวาระอีก 2 ท่าน และ
ตนเอง  รวมทัง้หมด 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เฉพาะวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาและอนุมตัิ
การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานฯในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี เฉพาะวาระที่ 5  เรื่อง 
พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออก
จากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วน
ไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปี
แรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการ
ทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบั
ต าแหน่งอกีได ้

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีห่ก (6) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิัท
ตามวาระมรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

1. ดร.ด าริ           สโุขธนงั กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา  แสงสขุดี กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ   เหมมณฑารพ กรรมการ 

ทัง้นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสม  และไม่มลีกัษณะ

ต้องหา้มเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิัท

ตัง้แต่วนัที ่26 กนัยายน 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระนี้   ได้พจิารณาตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที่ 
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- พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ 
- ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 
1. ดร.ด าร ิ           สโุขธนงั กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ         เหมมณฑารพ กรรมการ 

ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระ
หนึ่ง เนื่องดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
รายละเอยีดประวตัิและสดัส่วนการถือหุ้นโดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หนงัสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  
ประธานฯเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอให้ที่
ประชุมลงมตเิกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
เป็นรายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
ดงันี้ 

(1) ดร.ด าริ  สุโขธนัง 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,606,424 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(2) นางสาวจรญัญา  แสงสุขดี 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,606,424 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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(3) นายสาธิต    เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,606,424 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานฯในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เฉพาะวาระที ่5  เรื่อง 
พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ไดเ้รยีนเชญิกรรมการทีต่อ้ง
ออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเรยีนเชญิ ดร.ด าร ิ 
สโุขธนงั  เป็นประธาน ฯ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัตามเดมิ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุนติัการก าชนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดย
เปรยีบเทยีบอา้งองิกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั และอ้างองิ
ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทจดทะเบยีน ปี 2558 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  และได้น าเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการบรษิทั   

และคณะกรรมการบรษิัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
ค านึงถงึความเหมาะสมในดา้นต่างๆ แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอใหม้ผีลในปีปฎิ
ทนิ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์น
การจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) 

1. เบีย้ประชุม ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

 ประธานกรรมการ 25,000  บาท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท 

 กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 10,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนรายเดอืน (เฉพาะกรรมการอสิระ)   ท่านละ 10,000 บาท 
3. โบนสั ส าหรบักรรมการอสิระ  จ านวนรวมทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 1,000,000  บาท 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนน
อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 936,000 เสยีง 
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ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ี่
ประชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ
ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 377,670,424 99.7528 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 936,000 0.2472 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าชนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี   นอกจากนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548  เรื่อง หลักเกณฑ ์ 
เงื่อนไข และวธิกีารรายงานเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ออก
หลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัิ
หน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลีย่นบรษิัทผู้สอบบญัชแีห่งใหม่ 
บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณาผลการปฏบิตัิงานของนายพจน์ อศัวสนัติชยั  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั โดยประเมนิ
ความเป็นอสิระและผลการปฏบิตัิงานส าหรบัปี 2559 และเป็นปีที่ 4 ของผู้สอบบญัชทีี่ลงนามรบัรองงบ
การเงนิ โดยเหน็ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มี
ความเป็นกลาง มปีระสบการณ์ มคีวามสามารถและสง่มอบงานตรวจตรงตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ มผีลการ
ปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ
แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

1. นายพจน์  อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 และ/หรอื  

2. นายธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699  และ/หรอื  

3. นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 7517    

แห่งส านกังานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เฉพาะ

บรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยส าหรบัปี 2560   

ทัง้นี้ถอืเป็นปีที ่5 ของของนายพจน์ อศัวสนัตชิยั  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 แห่งส านักงานสอบ

บญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  
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และก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่เกนิ 1,905,000 บาทต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการ

ปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน 

(BOI) เพิม่เติม  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท  กรณีมกีารเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้ก าหนดค่า

สอบบญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาท ต่อหนึ่งบรษิทั  

ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอ

ขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2560 
(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบญัช ี2559 

1. ค่าสอบบญัชี 1.905 ลา้นบาท 1.855 ลา้นบาท 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ี่
ประชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี และก าหนดค่าสอบบญัช ี ประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชื่อทีเ่สนอ
 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 1,905,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดที่

น าเสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 379,356,424 100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิภายหลงัจากทีข่อใหคุ้ณสาธติ  เหมมณฑารพ
ประธานคณะกรรมเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปโครงการลงทุนในปีหน้า และ Business Plan ในปี 
2560-2561  ตามที่คุณจติต์  สาวติต์กุล ผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามก่อน
หน้านี้ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัแผนงานในอนาคต  หากมองระยะ
สัน้ๆ ในปี 2560 จะเป็นเรื่องแผนการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเครื่องจกัรลา้สมยั และการน าเครื่องจกัรใหม่มา
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ทดแทน และส าหรับเรื่องของโครงการลงทุนจะเป็นการลงทุนที่ประเทศจีนซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษา
รายละเอยีดกนัอยู่  ซึง่ทางคุณววิรรธน์  เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร จะชีแ้จงใหท้ราบในล าดบั
ต่อไป ส าหรบัการด าเนินธุรกจิในประเทศไทยซึง่มกี าลงัการผลติเหลอือยู่จ านวนหนึ่ง ดงันัน้แผนในปีนี้จะมี
การพยายามขยายตลาดเพิม่มากขึน้ในส่วนของกลุ่มสนิคา้ Packaging และ Auto part  โดยปจัจุบนักม็ี
ลกูคา้ทีเ่ป็น Backlog ทีจ่ะมยีอดขายในปี 2561-2563 อยู่จ านวนหน่ึงซึง่เป็นยอดขายส่วนเพิม่จากปจัจุบนั
ทีข่าย  และหากในอนาคตยอดขายเหล่านี้เกนิก าลงัการผลติของบรษิทักอ็าจจะมแีนวโน้มการขยายโรงงาน
เพิม่เตมิ  ซึง่เป็นเรื่องของอนาคต  

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเรื่องของโครงการลงทุนว่า ตามทีไ่ดเ้คยแจง้
ใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ รบัทราบทีผ่่านมาจากกจิกรรม Opportunity Day เมื่อปลายปี 2559 และจากรอบทีผ่่าน
มาเรื่องของการขยายตลาดในประเทศจนีซึ่งปจัจุบนับรษิทัมกีารเช่าโรงงานอยู่ 2 แห่งดว้ยกนั โดยเริม่
ด าเนินงานมาประมาณ 5 ปี  ส าหรบัผลประกอบการ โดยถ้ามองจาก Contribution margin จะอยู่ที่
ประมาณ 9% เกอืบๆ 10% จากทีเ่มื่อปีก่อนๆ มอีตัราทีป่ระมาณ 6% และในสว่นของยอดขายจากเดมิ 160 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้เป็น 250 ลา้นบาท  จะเหน็ได้ว่ามกีารเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมองเชงิมหภาค
ประเทศจนีมปีระชากรมากกว่าประเทศไทยถงึ 20 เท่า และมโีครงสรา้งตลาดและผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยคลงึกนั 
เพยีงแต่ว่าตลาดในประเทศจนีเป็นตลาดเปิด มคีู่แขง่มากรายส าหรบักลุ่มบรรจุภณัฑ ์ไม่ว่าจะคู่แข่งของจนี
เอง อเมรกิา ยุโรปและเอเชยี  รวมถงึดา้นคุณภาพสนิคา้ ดา้นเทคโนโลย ี และดา้นราคา โดยภาพรวมแล้ว
จงึมกีารการแขง่ขนัรุนแรงกว่าในประเทศไทยทีม่คีู่แขง่หลกัๆ เพยีงไม่กีร่าย ทัง้นี้บรษิทัเองค่อนขา้งโชคดทีี่
มกีารเตรยีมความพรอ้มมาพอสมควร และใช้เวลาในการเตบิโตค่อนขา้งนาน แต่การใชเ้วลานานถอืเป็น
การสรา้งความเชื่อมัน่ และความมัน่คงของบรษิทั ในแง่ของการไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้ในต่างประเทศ 
บรษิัทเองพยายามใช้ความสามารถในการแข่งขนั  ทรพัยากร ระบบ TPM บุคลากร เทคโนโลยี และ
ประสบการณ์ตลอดจนสนิทรพัย์ในประเทศไทยมาพฒันา โดยในบรรดาผู้ผลติทัง้หมดในเมืองเทยีนจิน 
บรษิทัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น 1 ใน 2 ของผูผ้ลติทีด่ทีีสุ่ดในตลาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น  และจะมกีาร
ขยายตลาดต่อไปในกลุ่มอาหารและเคมมีากขึน้  ดงันัน้น่ีคอืภาพใหญ่ของทศิทางการลงทุนในประเทศจนีที่
จะตอ้งมกีารเดนิหน้าต่อไป การเตบิโตในประเทศจนียงัคงมคีวามต่อเนื่อง แต่ว่าดว้ยการทีบ่รษิทัมกีารเช่า
โรงงาน 2 อาคาร เมื่อลูกค้ารายใหญ่มกีารมาเยีย่มชมโรงงานดว้ยความที่พืน้ที่น้อย จงึท าใหดู้ว่าอาคาร
ต่างๆ กระจดักระจาย  ทางบรษิทัมองว่าดว้ยผลประกอบการทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง สรา้งก าไรอย่าง
ต่อเนื่อง  จงึมคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถสรา้งโรงงานไดด้ว้ยตนเอง โดยปีนี้จะมกีารซือ้สนิทรพัย ์ มกีารหา
ซือ้ทีด่นิ และสรา้งโรงงาน โดยเน้ือทีป่จัจุบนัทีใ่ชอ้ยู่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร โดยจะสรา้งแบบ Double 
size ประมาณ 15,000 ตารางเมตร  เมื่อก่อสรา้งโรงงานใหม่เรยีบรอ้ยจะยา้ยไปโรงงานใหม่ และส าหรบั
สว่นของการเงนิ ในสว่นของเงนิลงทุนบรษิทัแม่จะมกีารลงทุนใหส้ว่นหนึ่งและส่วนทีเ่หลอืจะขอสนิเชื่อเพิม่
โดยใชเ้งนิค่าเช่าทีบ่รษิทัไดผ้่อนจ่ายทุกเดอืนมาช าระ ดงันัน้ในแง่ของ Cash Flow หรอืว่าความสามารถใน
การช าระหนี้ ภาระทางการเงนิอาจจะไม่สงูมากนัก โดยจะมโีครงการก่อสรา้งโรงงาน  ซึง่หากเริม่ก่อสรา้ง
ในไตรมาสที ่2 ปีนี้    จะสามารถสรา้งเสรจ็และมกีารรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 3 ของปี 2561 แต่หากการ
ก่อสรา้งล่าชา้ไปเริม่ในไตรมาส 3 ของปีนี้นัน้  จะท าใหป้ระสบกบัภาวะอากาศหนาวเยน็ในช่วงไตรมาส 4 
ซึง่จะเป็นอุปสรรคต่อการก่อสรา้ง  ท าใหไ้ม่สามารถก่อสรา้งไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดงันัน้อาจจะเป็นการท าฐาน
รากไว้ก่อนและหยุดไว้ เมื่อผ่านพ้นฤดูหนาวจะเริ่มการก่อสร้างต่อและการรบัรู้รายได้อาจจะต้องล่าช้า
ออกไปถงึปี 2562   ส าหรบัตวัโรงงานใหม่อาจจะยดึโครงสรา้งตลาดเดมิคอืกลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 
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และอาจจะเริม่กลุ่มบรรจุภณัฑ์สนิค้าอุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคมี เช่น  น ้ายาล้างจาน น ้ายาซกัผ้า และ
น ้ายาปรบัผา้นุ่มโดยผลติสนิคา้ทีเ่ป็นลกัษณะแกลลอน 

คุณจติต์  สาวติต์กุล ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ไดก้ล่าวขอบคุณถึงการอธบิายเรื่อง 
Business Plan และไดส้อบถามว่าในระยะเวลาอกี 1-2 ปีนี้จะมกีารเพิม่ทุนใช่หรอืไม่ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จง โดยการอธบิาย Business Plan เมื่อสกัครู่ยงัไม่มกีารกล่าวถึงเรื่องของการเพิม่ทุน 
หากมกีารเพิม่ทุนจะต้องมกีารน าเขา้สู่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาก่อน รวมถงึจากทีไ่ดร้บัฟงั
กระแสเงนิสดของบรษิทัยงับรหิารจดัการไดอ้ยู่ 

คุณชชัวาลย์  พพิฒัน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องรายได้กลุ่มบรรจุภณัฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นที่มสีดัส่วนรายได้ค่อนขา้งสูง ในอนาคตหากมรีถยนต์พลงังานไฟฟ้าเขา้มาจะมผีลกระทบ
อย่างไรบา้ง 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร  ไดช้ี้แจงว่า ส าหรบัค าอธบิายจะต้องแยกออกเป็น 2 
ดา้นคอื  ดา้นแรกเดมิทพีืน้ฐานน ้ามนัหล่อลื่นในอดตีมสีดัส่วนยอดขายเป็น 80% ของบรษิทั ซึง่ในปจัจุบนั
ได้มกีารเพิม่สดัส่วนรายได้กลุ่มอื่นๆ เข้ามาเพิม่เติมจนรายได้กลุ่มบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นลดลงเหลือ
ประมาณ 50% เพื่อเป็นการบรหิารความเสีย่งเรื่องสดัส่วนรายไดซ้ึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัรถยนต์พลงังานไฟฟ้า 
แต่เป็นการรองรบัลูกคา้ในหลายๆ Segment เพื่อทีจ่ะมคีวามสามารถในการรองรบัความเสยีดทานทาง
เศรษฐกจิ  อกีดา้นหน่ึงหากมองทศิทางของรถไฟฟ้าในระยะเวลา 5 ปีถอืว่าเทคโนโลยใีนตอนนี้ยงัไม่ตก
ผลกึเท่าทีค่วรซึง่ยงัไม่มคี่ายรถยนตใ์หญ่ใดกลา้ฟนัธงว่าจะไปในทศิทางใด   โดยค่ายรถยนต์ใหญ่ยงัมกีาร
ลงทุนและผลิตระบบเครื่องยนต์ภายในที่เป็นประเภทสนัดาปอยู่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ Honda 
Toyota Mitsubishi การผลติหลกัๆ ยงัคงเป็นเครื่องยนต ์Engine ธรรมดาอยู่  ทศิทางในอนาคตเทคโนโลยี
ใหม่ทีเ่ป็นไปไดจ้รงิๆ จะเป็นเทคโนโลย ีHybrids ทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ ซึง่อย่างไรกจ็ะต้องมกีารเปลีย่น
ถ่ายน ้ามนัหล่อลื่นตามระยะเวลาอยู่ด ีดงันัน้สว่นของ short term จะมคีวามชดัเจนจรงิๆ  ในส่วนของบรรจุ
ภณัฑม์นัหล่อลื่นน่าจะไม่มผีลกระทบ  โดยลูกคา้ของบรษิทัทีเ่ป็นแบรนดผ์ูผ้ลติน ้ามนัในระดบัโลกกท็ยอย
สรา้งโรงงานบรรจุน ้ามนัเพิม่ขยายก าลงัการผลติ ซึง่ส าหรบัแบรนดผ์ูผ้ลติน ้ามนัในระดบัโลกกค็งไดม้ผีลการ 
Research  และมองว่าตลาดยงัคงไปต่อ หากแต่พลงังานทางเลอืกเป็นไปไดจ้รงิอาจจะเป็นส่วนเดยีวไม่
อาจทดแทนทัง้หมดได ้

คุณชชัวาลย ์ พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องของฝาขวด เพราะเหตุใด
บรษิทัจงึน าเขา้โดยไม่ผลติเอง 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัฝาขวดทีบ่รษิทัน าเขา้มาเป็นฝาขวด
ที่มีสทิธบิตัร (Patent) อยู่ ซึ่งเป็นผู้ผลติอนัดบัหนึ่งระดบัโลก และม ีPatent ทัว่โลก โดยในเชิงของ
ตลาดโลกบรษิทัแบรนดน์ ้ามนัระดบัโลกอย่าง Shell Chevron และ Exxon-Mobil กจ็ะใชฝ้าแบรนดน์ี้ทัง้สิน้ 
ดงันัน้จงึเป็นเหตุผลทีจ่ะต้องซือ้ฝากจากบรษิทันี้โดยไม่ไดม้กีารผลติฝาเอง แต่มขีอ้ดตีรงที่ว่าบรษิทัไดร้บั
สทิธิเ์ป็นผู้น าเข้าผู้เดียวของฝาแบรนด์น้ี ซึ่งผู้ผลิตทัง้หลายในประเทศไทยที่ขายสนิค้าให้กบัลูกค้าเรา
ประมาณ 2-3 ราย  จะตอ้งมาซือ้กบับรษิทั  เนื่องจากบรษิทัเป็น Sole Agent  

คุณชชัวาลย ์ พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องของฝาขวดมกีารน าเขา้จาก
ประเทศอะไร 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ได้ชี้แจงว่า เป็นผู้ผลติจากเบลเยี่ยม ซึ่งมโีรงงานที่
มาเลเซยี จนี และในอกีหลายๆ ประเทศ 
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คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อเรยีนชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ตามทีไ่ดเ้คยแจง้ใหก้บั
ท่านผูถ้อืหุน้ รบัทราบทีผ่่านมาจากกจิกรรม Opportunity Day เกีย่วกบัรถยนต์พลงังานไฟฟ้า ตามทีคุ่ณ
สาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ได้ชีแ้จงไว ้ในตอนนี้เทคโนโลยนีี้ยงัไม่เป็นที่ชดัเจน แต่
บรษิทัมกีารลองมองอกีมุมวา่ถา้ในอกี 5ปีเปลีย่นใหม่ทัง้หมดจะเป็นอย่างไร ซึง่แผนธุรกจิของบรษิทัทีก่ าลงั
จดัท าอยู่โดยยงัเปิดเผยรายละเอยีดไม่ได้  อยากจะเรยีนให้กบัท่านผูถ้ือหุ้นรบัทราบว่าทมีบรหิารท างาน
หนกัเพื่อรองรบักบั Worst Case Scenario  การลงทุนส่วนหนึ่งในแคลฟิอรเ์นีย หรอืว่าทางอเมรกิาลงทุน
ไปจ านวนมากเรื่องของ Battery หรอือาจจะมเีทคโนโลยจีากญี่ปุ่น หรอืในค่ายรถยนต์ใหญ่ๆ อาจจะซ่อน
และเกบ็ไวเ้ป็นไมเ้ดด็  ซึง่โดยปกตจิะเป็นกลยุทธข์องตลาดระดบัโลก  ทมีบรหิารรวมทัง้ทางคณะกรรมการ
บรหิารมกีารหารอืกนัม ีBusiness Development ต่างๆ มารองรบั   เช่น  การลงทุนในจนีกจ็ะเป็นการปรบั
สดัส่วนรายได้ใน Portfolio ด้วย  โดยจะไม่ใส่กลุ่มน ้ามนัเครื่องเป็นหลกั เพยีงแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีแรก
หลงัจากนัน้กจ็ะมกีารเน้นการเตบิโตในกลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคมากยิง่ขึน้ การน านวตักรรมมา
พฒันาสนิค้ามากขึ้น ซึ่งตัวนี้จะเป็นทิศทางที่จะด าเนินต่อไป  หากรถยนต์พลงังานไฟฟ้าเขา้มาตามที่
คาดการณ์ไว้จะถือเป็นการ Upsize ของบริษัทส าหรบัเรื่องของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หาก
เทคโนโลย ีEV หรอืรถไฟฟ้ามาสิง่ทีจ่ะตามมาคอืเทคโนโลยทีีจ่ะต้องไปพรอ้มๆ กนั ซึง่หากเทคโนโลย ีAI 
กบัแบตเตอรี่ จะมกีารพฒันาควบคู่กนัซึง่จะเกดิรถยนต์ไรค้นขบั ซึง่เป็นการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ในการ
ควบคุม  โดยแต่ละคนัจะมโีอกาสชนกนัน้อยลง ลดการเกดิอุบตัิเหตุ ซึ่ง Car body ของรถยนต์กไ็ม่
จ าเป็นตอ้งใชเ้หลก็อกีต่อไปแต่จะใชพ้ลาสตกิแทนมากขึน้ ซึง่ขอ้มูลเหล่านี้หากไปคน้ควา้ในเวบ็ไซต์กูเกลิ 
จะพบขอ้มลูจ านวนมากทัง้ของสหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป หรอืสถาบนัต่างๆ มผีลการศกึษาเขา้มารองรบั
เป็นจ านวนมาก  ดงันัน้ในอนาคตกลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์ไม่ได้รบัผลกระทบในทางลบเลย จากการเปลีย่น
รถยนตจ์ากประเภทสนัดาป มาเป็นพลงังานไฟฟ้า ซึง่เป็น Positive ไดแ้รงบวกจากรถยนต์พลงังานไฟฟ้า 
โดยทศิทางบรษิทัใน 3-5 ปีจะเป็นรปูแบบนี้      
คุณชชัวาลย ์ พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องของขวด PET อย่างขวด
บรรจุน ้าดื่มว่าบรษิทัมกีารผลติดว้ยหรอืไม่   

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า โดยบรษิทัไม่ไดผ้ลติขวด PET  

คุณชชัวาลย ์ พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องของขวด PET ว่าท าไมไม่มี
การผลติ ซึง่ม ีVolume ค่อนขา้งมาก หรอืว่า Margin ต ่า 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่าเนื่องจากมกีารแข่งขนัที่รุนแรง ดว้ยทีเ่จ้า
ตลาดน ้าดื่มมอียู่ไม่กีร่ายและตลาดม ีVolume ค่อนขา้งมาก  โดยบรษิทัทีผ่ลติน ้าดื่มจะผลติขวด PET เอง 
เน่ืองจากเป็นขวดทีผ่ลติไดง้่าย ลงทุนต ่า ซึง่หากบรษิทัจะผลติอาจจะขายใหก้บับรษิทัผลติน ้าดื่มรายย่อยๆ 
ซึง่ไม่ไดม้ ีVolume มากนกัและ Margin ค่อนขา้งต ่า 

คุณชชัวาลย์  พพิฒัน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ปจัจุบนั ธุรกจิ SMEs ลม้หายตายจากไปค่อนขา้งมาก บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะซือ้กจิการหรอืร่วมทุนหรอืไม่   

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ได้ชี้แจงว่า ทัง้นี้ บรษิัทไม่ได้เรยีกเป็นนโยบาย 
เรยีกว่าบรษิทัไม่ปิดโอกาส หากแต่ว่าม ีM&A บรษิทัจะมองกลุ่ม M&A ที ่Synergy คอืหากร่วมมอืกนัแลว้ดี
ขึน้  ส าหรบับรษิทั SMEs ที่ก าลงัประสบปญัหา  หากบรษิทัมกีาร M&A ดว้ยอาจจะไม่ท าใหบ้รษิทัดขีึน้  
ดว้ยความทีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติทีใ่หญ่ค่อนขา้งมากอยู่แลว้ในตลาด ดงันัน้หากบรษิทัจะมกีาร M&A กจ็ะมอง
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บรษิทัทีใ่หญ่ใกลเ้คยีงกนั และมเีทคโนโลยบีางอย่างทีม่คีวามส าคญัมากและเรยีกว่าเป็น Promising ของ
เทคโนโลยใีนอนาคต โดยบรษิทัเปิดโอกาสอยู่ตลอดเวลา แต่เพยีงยงัไม่มคีู่ทีเ่หมาะสมทีเ่ราจะ Match ดว้ย 

คุณชชัวาลย์  พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องบรษิทัมนีโยบายของการ 
Visit ทีบ่รษิทัหรอืไม่   

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ได้ชี้แจงว่า ไม่ค่อยมนีักลงทุนร้องขอ ซึ่งถ้าหากม ี 
สามารถแจง้ไดท้ีฝ่า่ย IR ของบรษิทั 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  อยากจะเรยีนให้กบัท่านผู้ถือหุ้นมัน่ใจเกี่ยวกบัอนาคตของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบรษิทัทุกท่านกไ็ดม้กีารปรกึษาหารอืกบัผูบ้รหิารของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ
ท่านรศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  มกีารประชุมใช้เวลาในการ
ประชุมเป็นวนั  และมกีารหารอืไม่เฉพาะผูบ้รหิารแต่ยงัรวมไปถงึระดบัผูอ้ านวยการทีต่รวจสอบในกนัแต่ละ
เรื่อง และส าหรบัเรื่องของเทคโนโลย ีEV และตวัทีเ่ป็น Disruption Technology อย่างทีท่่านผูบ้รหิารได้
ชี้แจงว่ามีการมองที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็ง รวมทัง้โอกาสและความเสี่ยง ดังนัน้จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า
คณะท างานมกีารท างานอย่างใกล้ชดิ ลงลกึในรายละเอยีด และบรษิทัเองในปีหน้าจะมงีานทางด้านวจิยั 
หากแต่ขออนุญาตยงัไม่ชีแ้จงในรายละเอยีด 

ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 และกล่าวปิดประชุม 

อนึ่ง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มผีู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
เพิม่เตมิ  ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 9 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ
เพิม่เตมิอกี 5 ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 32 ราย  ผูถ้อื
หุน้ทีม่อบฉันทะ จ านวน 36 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ  จ านวน  68 ราย   
ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 379,356,424หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.0808 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
ปิดประชุม  เวลา 11.00 น. 

 
 
 ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ระชุม 

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  

  
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 
                   (นายสาธติ  เหมมณฑารพ) 

  
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบรษิทั 
                       (นางพรมิ  ชยัวฒัน์) 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ช่ือ นายคงศกัด์ิ  เหมมณฑารพ 
อายุ 78 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการ 

การศึกษา - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสว่างวทิยา 

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่90/2011 

ประวติัการท างาน - ปี 2554–ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2553–ปจัจุบนั กรรมการ: บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 

- ปี 2546–ปจัจุบนั กรรมการ: บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 

- ปี 2530–2554 กรรมการ: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั รองประธานกรรมการ 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ

: บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั
2) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ

: บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม-ี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1 มนีาคม 2554 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี  
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

หุน้สามญัจ านวน 96,169,439 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 16.75 
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การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

หุน้สามญัจ านวน 114,797,874 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 20.00 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2560 คณะกรรมการบรษิทั                                            8/8  ครัง้ 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ช่ือ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 
อายุ 52 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการ 

การศึกษา - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors รุ่นที ่33/2017 
- หลกัสตูร Charted Director Class (CDC) รุ่น 2014 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่32/2003 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นที ่24 (วตท.24) 

ประวติัการท างาน - ปี 2558–ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2557–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั) 

- ปี 2557-2558 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
/ ประธานกรรมการบรหิาร 
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2554–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
- ปี 2554–2557 กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
- ปี 2554–2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ. คอมโพสติ จ ากดั 
- ปี 2553–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
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ประวติัการท างาน - ปี 2553–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 (ต่อ) - ปี 2551–2559 กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

(ชื่อเดมิ บรษิทั ปญัจวฒันามารเ์กต็ติง้ จ ากดั) 
 - ปี 2548–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 
 - ปี 2547 – 2554 กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 –  2554 กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 5 บรษิทั  ไดแ้ก ่

1)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
2)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 

3)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      : บรษิทั ปญัจวฒันา(เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
4)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
5)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      : บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 30 พฤศจกิายน 2530 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 30 ปี 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

หุน้สามญัจ านวน 69,175,360 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 12.05 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

หุน้สามญัจ านวน 6,050,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 1.05 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญ 
 

-ไม่ม-ี 
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ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2560 คณะกรรมการบรษิทั 8/8  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3/3 ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ 
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ขอ้มูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

 

 

 

ช่ือ นายณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 
อายุ 49  ปี 
สญัชาติ  ไทย  
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการอสิระ 

การศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Dallas, Irving, Texas  
- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
-  หลกัสตูร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที ่3/2016 
-  รายงานผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557   
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที ่2/2013 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่70/2006 

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 

ประวติัการท างาน - ปี 2557-ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ                   
/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2556–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 - ปี 2547–ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั นูนา จ ากดั 
 - ปี 2548–2552 กรรมการผูจ้ดัการ  

: บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2545–2548 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ส านกัคณะกรรมการ  

: บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ากดั(มหาชน) 
 - ปี 2544–2545 ผูจ้ดัการอาวุโส ฝา่ยวาณิชธนกจิ : ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ                 

/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจุบนั หรอืในช่วง 2 
ปี ทีผ่่านมา 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ คุณสมบตั ิ
1. เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน  พนักงาน  ลูกจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่

ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
  เป็น   ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  (เช่น ผูส้อบบญัช ี ทีป่รกึษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 
3. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญั  อนัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่

อย่างเป็นอสิระ (เช่น การซือ้/ขาย  วตัถุดบิ สนิคา้ บรกิาร การยมื/ใหกู้ย้มืเงนิ) 
  ม ี   ไม่ม ี

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ

: บรษิทั นูนา จ ากดั
2) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ

:  บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั 

-ไม่ม-ี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 28 มกราคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี  

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.05 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2560 คณะกรรมการบรษิทั 8/8  ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 6/6  ครัง้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3/3  ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1  ครัง้
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นิยามกรรมการอิสระ และคณุสมบติักรรมการอิสระ                                                                             
ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

(ท่ีมี เท่ากบั ข้อก าหนดขัน้ต า่ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

บรษิัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบรษิัทให้ประกอบด้วยกรรมการอสิระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคุณสมบตัขิอง
ผูท้ี่จะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการอสิระ พจิารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องหา้มของกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป  

ทัง้นี้ หากมกีรรมการอสิระคนหนึ่งคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้
กรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการอสิระทีต่นแทน 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ  

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ 
ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รบัแต่งตัง้ให้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระ 

3) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง 
และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อยบรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัท
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายให ญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้
แต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อสิระ

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
นัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระ

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบกจิการที่มี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั

ทัง้นี้ กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอสิระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี  ส าหรับจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
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1. นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโทการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรกีารบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การฝึกอบรม - เขา้รบัการอบรมสมัมนา เกีย่วกบัดา้นบญัช ีและสอบบญัชอีย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัช ี17 ปี 

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ใหค้วามเหน็ชอบ 

  (ตัง้แต่วนัที ่30 มกราคม 2560 ถงึวนัที ่29 มกราคม 2565) 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากร  

  (ตัง้แต่ปี 2550) 

- กลุ่มธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ อาท ิอุตสาหกรรมการผลติ  

  ธุรกจิโรงพยาบาล ธุรกจิซือ้มาขายไป กองทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนเปิด 

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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2. นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6699 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาการสอบบญัช ี

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การฝึกอบรม - หลกัสตูรเกีย่วกบัดา้นบญัช ีดา้นการสอบบญัช ีและการบรหิารจดัการ             

  อย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี 

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ใหค้วามเหน็ชอบ 

  (ตัง้แต่วนัที ่21 เมษายน 2552 ถงึวนัที ่8 มนีาคม 2562) 

- กลุ่มธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ อาท ิธุรกจิอุตสาหกรรม 

  ผลติสนิคา้ ธุรกจิโรงพยาบาล ธุรกจิบรกิารซอฟตแ์วร์ 

  และธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส ์และกองทุนรวม 

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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3. นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7517 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม) สาขาการจดัการ 

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ประสานมติร 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัช ี

การฝึกอบรม - หลกัสตูรเกีย่วกบัดา้นบญัช ีดา้นการสอบบญัช ีอย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ใหค้วามเหน็ชอบ 

  (ตัง้แต่วนัที ่5 สงิหาคม 2558 ถงึวนัที ่4 สงิหาคม 2563) 

- กลุ่มธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ อาท ิธุรกจิใหเ้ช่ารถยนต ์

  ธุรกจิโรงพยาบาล ธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส ์ธุรกจิผลติชิน้สว่น 

  ยานยนต ์ธุรกจิผลติอาหาร และกองทุนรวม 

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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        บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

ข้าพเจ้า XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX สญัชาติ 
I/We  Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Address   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก  จ ากดั (มหาชน)  
being a shareholder of Panjawattana Plastic Public Company  Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น 
holding the total amount of shares 
หุ้นสามญั หุ้น 
ordinary share shares 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนีม้าด้วย 

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this set 
of documents for registration 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Registration Form 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
The Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2018 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) 
Panjawattana Plastic Public Company Limited   

วนัศกุร์ที่  27 เมษายน  2561  เวลา 9.00  น. 
Friday, April 27, 2018 at  9.00 a.m. 

ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  
at  Rachawadee 2-4 Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok 

เลขที่ 92 ซ. แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
92 SOI SAENGCHAM, RAMA 9 ROAD, BANGKAPI, HUAIKWANG, BANKGKOK 10310 

ข้าพเจ้า  เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
I/We       shareholder or proxy holder 
ของผู้ ถือหุ้น  บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)   หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

 .of  Panjawattana Plastic Public Company Limited of which the identification number

ได้มาเข้าร่วมการประชมุดงักลา่วข้างต้น 
attend the above mentioned meeting

ลงช่ือ      ผู้ เข้าประชมุ 
Sign    Meeting Attendant   (   )  

http://www.goldentulipbangkok.com/directions.147918.aspx
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วิธีการลงทะเบียน และเอกสารท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

1. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง

1.1. ผูถ้อืหุน้ลงนามและน าส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีน  ณ ตอนลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6)
1.2. ผูถ้อืหุน้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูถ้อืหุน้เป็น

ชาวต่างประเทศ)  ทีย่งัไม่หมดอายุของผูถ้อืหุน้เพื่อลงทะเบยีน 
1.3. กรณีมกีารแกไ้ขชื่อ-ชื่อสกุล  จากทีป่รากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวดว้ย 

2. การมอบฉันทะ

2.1. ผูร้บัมอบฉนัทะลงนามและน าสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ณ ตอนลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชมุ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6)

2.2. บุคคลธรรมดา
(1) ผูร้บัมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) สง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอื หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะและ

ผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) เมื่อลงทะเบยีนผู้รบัมอบฉันทะ ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื 

หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) 

2.3. นิติบุคคลไทย 
(1) ส่งหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส่งส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผู้ถอืหุ้น ออกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน โดยกรมพฒันา

ธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืชื่อของนิติ
บุคคล  พร้อมส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(3) เมื่อลงทะเบยีนผูร้บัมอบฉันทะ  ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื 
หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) 

2.4. นิติบุคคลต่างด้าว 
(1) หนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้

ตัง้อยู่ หรอืโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้กไ็ด ้ทัง้นี้ จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อนิตบิุคคลผูม้อี านาจ
ลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล   เงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมอืชื่อ และทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 
พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลง
นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2) เอกสารที่มไิด้มตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้ รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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3. ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมลีงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมี
การรบัรองลายมอืชื่อโดยโนตารพีบัลคิ (Notary Public)

4. บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามทีก่ระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ซึง่เป็นแบบละเอยีดและชดัเจนมาให้
ผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น
หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัทีเ่สนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

5. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสอืมอบฉันทะที่ระบุ
ขอ้ความครบถว้นสมบรูณ์แลว้ มายงั

ส านกังานเลขานุการบรษิทั    
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่28 หมู่ 2  ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

6. ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุได้
ตัง้แต่เวลา 7.00 น. ของวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป
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ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชมุ

หมวดที ่4 ขอ้ 36

ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบุสถานที ่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าว และจดัสง่
ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณา
ค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัตดิต่อกนั 

2. องคป์ระชมุ

หมวดที ่4 ขอ้ 37

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่
มาเขา้ร่วมประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้ง
ขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุม
ใหม่   และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

3. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ขอ้ 38

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุ้นจะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การ
มอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั
ก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม และอย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค . ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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4. การด าเนินการประชมุ

หมวดที ่4 ขอ้ 39

การประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมี
มตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมื่อทีป่ระชมุพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ
เพิม่เติมไม่เสรจ็ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป 
และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุ้นไม่น้อย
กว่าเจด็ )7 (  วนัก่อนการประชุม ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม    )3  ( วนัก่อน
วนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม )3 (  วนัตดิต่อกนั 

หมวดที ่4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอื
มแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผู้ถอืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ขอ้ 41

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ขอ้ 42 

การออกเสยีงลงมติใด ๆ หรอืการอนุมตักิจิการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ขอ้บงัคบันี้ หรอืกรณีอื่นตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จ. การเพิม่ทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 
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6. การแต่งตัง้กรรมการ

หมวด 3 ขอ้ 15

บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เหน็เหมาะสม
ดว้ยกไ็ด ้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ขอ้ 17 

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้
ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้

3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี   หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น
ผูอ้อกเสยีงชีข้าด

หมวด 3 ขอ้ 18 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

…………………………………. 
เขยีนที ่  
วนัที ่      เดอืน  พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ
อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

(2)  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

(3)  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 

( ) 
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

อากร 
แสตมป์
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ เรือ่ง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขยีนที ่  
วนัที ่      เดอืน  พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ
อยู่บา้นเลขที ่   ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)  อายุ  ปี 

อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

(2)  อายุ  ปี 
อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

(3)  อายุ  ปี 
อยู่บา้นเลขที ่                    ถนน                 ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต 

 จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์  
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้     เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศกุรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟ
เฟอรนิ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

 วำระท่ี 1  เรือ่ง พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2560 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออก  เสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 2  เรือ่ง พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2560 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

อากร 
แสตมป์
20 บาท 

หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 
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 วำระท่ี 3  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของ บริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ส ำหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 4  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรงดจดัสรรเงินก ำไรเพื่อตัง้ส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำย
ปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวำคม 2560  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 5  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ชื่อกรรมการ นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ    
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 6  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 7  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2561 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 8  เรือ่ง พิจำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
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(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณี
ทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 
( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
( ) 

หมำยเหต ุ
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  ในวนัที ่27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 วาระที ่   เรื่อง 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่   เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
 ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขยีนที ่  
วนัที ่      เดอืน  พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้ 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ใหก้บั 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีงดงันี้ 

หุน้สามญั   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)  อายุ          ปี 

อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรอื 

(2)  อายุ  ปี 
อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

(3)  อายุ  ปี 
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์  
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที ่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

 หุน้สามญั    หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ดงันี้ 

 วาระท่ี 1  เรือ่ง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

อากร 
แสตมป์
20 บาท 
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 วาระท่ี 2  เรือ่ง พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2560 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 3 เรือ่ง พิจารณาอนุมติังบการเงินของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทัยอ่ย ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 4  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายปัน
ผลจากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 5  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ        
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

ชื่อกรรมการ นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย          เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

ชื่อกรรมการ นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ   
 เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 6  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระท่ี 7  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 
 วาระท่ี 8  เรือ่ง พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 
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(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 
( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
( ) 

หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ

หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 วาระที ่   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง 
 วาระที ่   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง 
 วาระที ่   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง 
 วาระที ่   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ  

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ชื่อกรรมการ  

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ชื่อกรรมการ  

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ชื่อกรรมการ  

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ชื่อกรรมการ  

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ชื่อกรรมการ 

 เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 
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0รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

ช่ือ รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์ 

อายุ 54  ปี 

สญัชาติ ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  
ท่ีอยู ่ 7 ซอยรามค าแหง 118 แยก 34 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 

กรุงเทพมหานคร 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 4 บรษิทั ไดแ้ก ่

1. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
: บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)

2. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
: บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน)

3. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
: บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน)

4. ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 1 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1. ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม ี

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

หุน้สามญัจ านวน 156,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.03 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ มสีว่นไดเ้สยี 
ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
Requisition Form for Annual Report  

(กรณุากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข 0-2150-5987 หรือส่งอีเมลลไ์ปท่ี IR-PJW@PJW.CO.TH) 

(Please fill in the form and fax to 0-2150-5987 or send E-mail to IR-PJW@PJW.CO.TH) 

เรยีน   เลขานุการบรษิทั 
Dear   PJW Corporate Secretary, 

ขา้พเจา้ 
I,(name)  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ทีอ่ยู ่
Address  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เมอืง/จงัหวดั ประเทศ 
City  ……………………………………………………………. Country  ……………………………………………………….. 
รหสัไปรษณีย ์
Postcode  ……………………………………………………...  

มคีวามประสงคข์อรบัเอกสารดงัต่อไปนี้ ในรปูแบบหนงัสอื (กรุณาท าเครื่องหมายในช่องสีเ่หลีย่ม) 
wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark) 

     รายงานประจ าปี 2560 
     2017 Annual Report 
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพ 

92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์+6626414777 

อเีมล ์info@goldentulipbangkok.com 
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