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สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
รายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2562
วิธกี ำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่ อ้ งนำมำแสดงในวันประชุม
ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี
แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้จดั การประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เริม่ ประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิว
ลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ได้ถูกจัดขึน้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ
เฟอริน กรุงเทพมหานคร 10310 และได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง และจัดทารายงานการประชุมส่ง
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
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วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ ่านมา บริษัทและบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจานวน
2,986.46 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิรวม 11.75 ล้านบาทรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จ
วัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ซึง่ ส่งมาในรูปแบบคิว
อาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท : เห็น สมควรเสนอให้ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดาเนิ นงาน
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารทางบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้
ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ นการประชุมสามัญ ประจาปี 2562
ตามทีม่ าตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของ
บริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ว่าถูกต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตาม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปันผล จาก
ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปนั ผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีก ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม
จานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2561
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปนั
ผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการ
บริหารงานของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร

-2-

ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหุน้ ละ
0.0800 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 45,926,395.60 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมของ
บริษัท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรของกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท และจากกาไรสุทธิจากกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีอ่ ยู่ภายใต้
บังคับอัตราภาษีรอ้ ยละ 20 ของกาไรสุทธิ ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท
จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้
จานวน 2,837.89 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 23.47 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิหลังหักสารองตาม
กฎหมาย เท่ากับ 23.47 ล้านบาท โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
รายการ

ปี 2561

1. กาไรสุทธิ
2. จานวนหุน้ สามัญ
3. การจ่ายปนั ผลประจาปี
- เงิ นปันผลประจาปี (บาท/หุ้น)
- เงิ นปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

23.47 ล้านบาท
574,079,945 หุ้น

ระหว่างกาลปี
2561
574,079,945 หุ้น

-

0.0800

โดยจ่ายจาก
 กิ จการที่ได้รบั การส่งเสริ มการ
ลงทุน (BOI)
 กิ จการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริ ม
การลงทุน (Non BOI)

4. รวมมูลค่ำกำรจ่ำยปนั ผลทัง้ สิน้

ล้าน
บาท

ปี 2560
40.27 ล้านบาท
574,079,945 หุ้น
-

บาท/หุ้น

ล้าน
บาท

บาท/หุ้น

-

-

40.19

0.0700

-

-

-

-

5.74

0.0100

-

-

-

-

45.93

0.0800

-

-

5. อัตราการจ่ายเงินปนั ผลต่อกาไร
สุทธิ
6. วันทีจ่ ่ายปนั ผล

ล้าน
บาท

บาท/หุ้น

-

-

-

-

7 กุมภาพันธ์ 2562

-

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั ิ งดกำรจัดสรรเงินกำไร
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย เนื่องด้วยบริษทั ได้มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม
จานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2561
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก
อนุ มตั ิงดการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสารองเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 จึงมีมติเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปนั ผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี
ทุ ก ครัง้ กรรมการจะต้อ งออกจากต าแหน่ ง อย่ า งน้ อ ยจ านวนหนึ่ ง ในสาม (1/3) โดยอัต รา ถ้ า จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่า ผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อก
จากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปีทแ่ี ปด (8) ของบริษทั ภายหลังที่
บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัด ซึง่ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั มีรายชื่อดังต่อไป
1. รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
2. นางมาลี
เหมมณฑารพ
กรรมการ
3. ดร.พิรุฬห์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่
14 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
บริษทั ได้กาหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าทีส่ รรหา ผูท้ ม่ี คี วามรู้ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา พร้อมอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มที่ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิ ารณาถึง
ความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริษทั ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษทั
ประกอบกับ คุ ณสมบัติ ความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ย วชาญ และมี คุ ณสมบัติต ามที่
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
กาหนดแล้ว จึงได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ 3 ท่าน ทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสียในวาระนี้
ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาตามรายชื่อทีเ่ สนอแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
2. นางมาลี
เหมมณฑารพ
กรรมการ
3. ดร.พิรุฬห์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระ
หนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ ยังคงมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกาหนด
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และสามารถให้ความเห็น ตลอดจนการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการอิสระ ได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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สาหรับรายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับ ที่ 3 และคุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด (รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4)
ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการทีเ่ สนอชื่อในครัง้ นี้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2562 (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2562
รายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
สัดส่วน
สิทธิในการ
ตาแหน่ง
จานวนหุน้
เป็ นกรรมการ
การถือหุน้
ออกเสียง
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ
156,000
0.03%
156,000
2. นางมาลี
เหมมณฑารพ
กรรมการ
101,725,566 17.72% 101,725,566
3. ดร.พิรุฬห์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
35,688,640
6.22% 35,688,640
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคานึงถึง การปฏิบ ตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน ปี 2559 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นาเสนอ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบ
แทนแล้ว โดยคานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อ
ปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิทนิ พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
ปี 2562 )ปี ทเ่ี สนอ(
ปี 2561
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธำนกรรมกำร
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย
2. ค่ำตอบแทนรำยเดือน )เฉพำะกรรมกำรอิสระ)
3. โบนัส สำหรับกรรมกำรอิสระ จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
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)บำท(

)บำท(

25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
1,000,000

25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
1,000,000

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะ
ได้รบั ค่าตอบแทนตามรายละเอียดทีก่ าหนดข้างต้นเท่านัน้
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อเรื่องการ
จัดการ
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร
รายงานการเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษัท ที่อ อกหลัก ทรัพ ย์
(ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ า ที่
มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษทั ผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำนของนำยสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงำนสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยประเมิน
ควำมเป็ นอิสระและผลกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับปี 2561 และเป็ นปี ท่ี 1 ของผู้สอบบัญชีท่ลี งนำมรับรองงบ
กำรเงิน โดยเห็นว่ำ เป็ นผูม้ คี วำมเข้ำใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพด้วยควำมเป็ นอิสระ มี
ควำมเป็ นกลำง มีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถและส่งมอบงำนตรวจตำมเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ ำพอใจ มีควำมเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562 ให้แต่งตัง้
1. นำยสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นำยธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นำงสำวสุลลิต อำดสว่ำง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 7517
แห่งสำนักงำนสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
เฉพำะบริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2562 ทัง้ นี้ถอื เป็ นปี ท่ี 1 ของของนำยสุวฒ
ั น์ มณีกนก
สกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงำนสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ
กำหนดค่ำสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บำทต่อปี โดยรวมค่ำตรวจสอบและรับรองกำรปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) กรณีมกี ำรตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
เพิม่ เติม ค่ำตรวจสอบบัตรละ 40,000 บำท กรณีมกี ำรเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่ำงปี ให้กำหนดค่ำสอบบัญชี
ได้ไ ม่ เ กิน 100,000 บำทต่ อ หนึ่ ง บริษัท ทัง้ นี้ ไ ม่ ร วมค่ ำ ใช้จ่ ำ ยอื่น เช่ น ค่ ำ พำหนะเดิน ทำงปฏิบ ัติง ำน
ต่ ำงจังหวัด โดยผู้สอบบัญ ชีตำมรำยชื่อเสนอข้ำ งต้น ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่ มีส่วนได้เ สียกับ บริษัท
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6699
และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตงั ้ อยู่ในประเทศไทย
สาหรับปี 2562
และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี ารเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบ
บัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษทั ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ าน
ต่างจังหวัด ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษัท
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สาหรับรายละเอียดข้อมูลของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2562 โดยมีขอ้ มูลปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ
วาระที่ 8

รอบปี บญ
ั ชี 2562
2.010 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2561
1.935 ล้านบาท
-

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษทั ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซง่ึ แต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 8)
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทั ตามรายละเอียดซึง่ แนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 8. และ 9.) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ ได้
ขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7. และ 8. มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธกี ารลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารทีต่ อ้ งนามาแสดง
ในวันประชุมตามรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6. โดยบริษทั จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษทั ดังรายละเอียดในสิง่
ทีส่ ง่ มาด้วย 7.
เพื่อให้ท่านได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หาก
ท่านมีคาถามทีต่ อ้ งการให้บริษทั ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอครัง้ นี้ สามารถจัดส่งคาถามไปล่วงหน้าได้ท่ี
E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987
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จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
เริม่ ประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษทั จะเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา
7.00 น.
อนึ่ง บริษทั ได้กาหนดให้วนั ที่ 18 มีนาคม 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2562 (Record Date)
ทัง้ นี้ ทางบริษทั ได้จดั ของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุมแต่ไม่ได้มกี าร
แจกของทีร่ ะลึก หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจาปี 2561 ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มในสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 10. เพื่อขอรับรายงานประจาปี หรือ ส่งโทรสารไปที่ 0-2150-5987 หรือ E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH เพื่อ
บริษทั จักได้จดั ส่งให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)

(ดร. ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

7. นายสาธิต เหมมณฑารพ
8. นางมาลี เหมมณฑารพ
9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการ

-----มีกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ---------คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด----ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นายอภิชยั ศรีทอง
3. นายสมยศ สุธรี พรชัย

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษทั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรรมการบริหารจากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
-9-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 19 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 30 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 49 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 351,819,473 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.2841 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถอื หุ้น 2 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เป็ นตัวแทน ประธานฯ ขออนุ ญาตให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเป็ นตัวแทนทา
หน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ผูถ้ อื หุ้นทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
แต่ละท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน
กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ท่านต่อไป
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ู้ถอื หุ้นหรือผูร้ บั
มอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และ
ในกรณีทท่ี ่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
4. ภายหลังทีท่ ่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึง่ เป็ นวาระเสนอให้ทป่ี ระชุม
รับ ทราบซึ่งไม่ ต้องลงคะแนน ผู้ถือ หุ้น ท่า นใดที่ “ไม่ เ ห็น ด้ว ย” หรือ “งดออกเสีย ง” ในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บ บัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ที่
ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ที่ “งดออกเสียง” โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บบัตรตามลาดับ
ทัง้ นี้สาหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะ
เก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
5. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
6. กรณีทถ่ี อื เป็ นบัตรเสีย คือ กรณีทม่ี กี ารลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี
ฆ่า หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
7. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจาณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ต้อง
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
ได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม โดย
บริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออก จากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุ ม
ส่วนทีเ่ หลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีไ ม่ มีผู้ใ ดแสดงความเห็น คัด ค้า น หรือ แสดงความเห็น เป็ น อย่ า งอื่น ให้ถือ ว่ า ที่ป ระชุ ม
“เห็นชอบ” หรือ “อนุมตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมาก” ทัง้ นี้เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนนเสียง
จะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุ้นทุกคนพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
ไม่ มีผู้ถือ หุ้น ซัก ถาม ประธานฯ ได้เ สนอให้ท่ีป ระชุ ม ลงมติร ับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2560
มติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 2

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
351,832,057
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2560
ประธานฯ ได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษทั ย่อยในรอบปี 2560
ปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบซีดี -รอม (CD-Rom) พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้กล่าวสรุปผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
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เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
ในปี 2560 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้

ในปี 2560 บริษัท มีสดั ส่วนรายได้และอัตราการเติบ โตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2560
เปรียบเทียบกับปี 2559 ได้ดงั นี้
 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น

 กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี

 รวมทุกผลิตภัณฑ์

โดยส่วนแบ่งทางการตลาดใกล้เคียงกับปี 2559 สาหรับสัดส่วนรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นลดลง
เหลือ 0.1% เนื่องจากตลาดของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นหดตัวลงมากในช่วงครึง่ ปี หลัง สาหรับรายได้กลุ่ม
ชิน้ ส่วนยานยนต์ลดลง 4% จากรายได้ค่าแม่พมิ พ์ทล่ี ดลงและยอดขายทีล่ ดลงค่อนข้างมากในช่วงต้นปี แต่
เริม่ จะมีการปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงปลายปี สาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์นม และนมเปรีย้ วยอดขายลดลง 9% จากลูกค้า
รายใหญ่ทม่ี กี ารยกเลิกผลิตภัณฑ์ทก่ี าลังจะออกตลาดเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ สาหรับกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
สินค้าอุปโภค บริโภค และน้ ายาเคมี ยอดขายเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย โดยภาพรวมแล้วยอดขายลดลง 2% จาก
ยอดขาย 2,749.73 ล้านบาทเหลือ 2,689.13 ล้านบาท
สาหรับข้อมูลผลการดาเนินงานปี 2560 จากยอดขายทีล่ ดลงส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงประมาณ 2%
เช่นเดียวกันจาก 16.93% เหลือ 14.65% สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายเพิม่ ขึน้ จาก
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10.63% เป็ น 12.27% และอัตรากาไรสุทธิลดลงจาก 5.11% เหลือ 1.26% เหตุผลที่ทาให้ต้นทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากราคาวัตถุดบิ มีทศิ ทางเพิม่ สูงขึน้ โดยในช่วงต้นปี ราคาวัตถุดบิ ไม่ผนั ผวน หากแต่
ในช่วงปลายปี มกี ารปรับต้วสูงขึน้ เป็ นแรงกดดันอีกด้านของบริษทั ในเรื่องของการจัดการต้นทุน
ไม่มผี ู้ถอื หุ้นซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน่ และการพัฒนาจากปี ทผ่ี ่านมา เพื่อเป็ นการปฏิบตั กิ ารกรอบนโยบายกากับดูแลทีด่ ี
และได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และการพัฒนาจากปี ทผ่ี ่านมา
คุณจรัญญา แสงสุขดี ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และการพัฒนา
จากปี ทผ่ี ่านมา ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติอนุ มตั นิ โยบายการ
ต่อต่านทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pjw.co.th เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสีย และ
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการจัดอบรมพนักงานด้านการ
ป้องกันและต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นอกจากนัน้ ยังได้เปิ ดเผยช่องทางการเสนอ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และ
การแจ้งเบาะแส (Whistler Blowing) ในWebsite บริษทั อีกด้วย
บริษัทได้มีการประเมินตนเองตามแนวทางที่กาหนด ในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) เรื่องการต่ อต้าน
คอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้มคี วามเห็นให้บริษทั มีการจัดทาข้อมูลบางส่วนเพิม่ เติม เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมเข้า
เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ใิ นการต่อต้านคอร์รปั ชันตามค
่
าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตต่อไป
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2560
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2560 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติใน
วาระนี้)
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุนตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และบริษทั ย่อย
สาชรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคน 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ท่ไี ด้จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือ เชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,557.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 132.37
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.46
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 ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,519.15 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อน 179.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.42 ซึง่ บริษทั มีส่วนทุนเท่ากับ 1,038.75 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 47.42 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากเดิม 1.23
เป็ น 1.46 เท่า
 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ได้ดงั นี้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

ปี 2560

ปี 2559

14.65
1.26
3.20

16.93
5.11
13.40

1.36
1.08

5.71
1.13

63.95
41.91
57.81
48.05

64.94
42.31
60.06
47.20

1.46
6.99

1.23
11.11

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

1.
2.
3.
4.

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
352,054,057
100.0000
0.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
0.0000
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วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปันผล จากผล
การดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน 2,532.04 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 40.27 ล้านบาท ดังนัน้
จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องด้วย
บริษทั ได้มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่
จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2560 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก และการ
งดจ่ายเงิน ปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนใน
อนาคต
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถาม ไม่มผี ู้ถอื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปนั ผล จากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปนั ผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,061,129
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผู้
ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทเ่ี จ็ด (7) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษทั มี
รายชื่อดังต่อไป
1. นายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
2. นายวิวรรธน์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
3. นายณัฐวุฒ ิ
เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ
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บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 15
กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่
- พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
- ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

นายคงศักดิ ์
นายวิวรรธน์
นายณัฐวุฒ ิ

เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เขมะโยธิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
หนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
รายละเอียดประวัติและสัดส่วนการถือหุ้นโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถอื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมลงมติเกีย่ วกับการแต่งตัง้ กรรมการทีต่ ้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เป็ นรายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ดังนี้
(1) นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการ
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
1. เห็นด้วย
352,061,130
0.0000
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
0
0.0000
4. บัตรเสีย
0
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(2) นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(3) นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 6

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

กรรมการ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,061,130
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

กรรมการอิสระ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,061,026
104
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0001
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การกาชนดค่าตอบแทนกรรนการประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แ จ้ง ให้ท่ีป ระชุ ม ทราบตามมติท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิง
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และได้ น าเสนอการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิ
ทิน พ.ศ.2561 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ ือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ใน
การจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
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ทัง้ นี้ กรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน 936,000 เสียง
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2561 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม ดังนี้
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
351,125,130
0
936,000
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
99.7341
0.0000
0.2659
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญหี และกาชนดค่าสอบบัญหี ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่ อที่ป ระชุม ว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั ิ
หน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่
บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาได้คดั เลือกสานักงานสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ี
เหมาะสม รวมทัง้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นอย่างดีตลอดมา ทัง้ นี้ในปี 2561 นายพจน์ อัศวสินติชยั ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4891 จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั และบริษทั
ย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตงั ้ อยู่ในประเทศไทยมาตัง้ แต่ปี 2556-2560 รวม 5 ปี จงึ ครบวาระที่จะต้องมีการ
เปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชี ซึง่ นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือนายธนะ
วุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6699 และ/หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยประเมินความเป็ นอิสระ
ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ โดยเห็นว่า เป็ นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบ
วิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ มีความเป็ นกลาง มีประสบการณ์ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
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1. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517
แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีข องบริษัทและบริษัทย่อ ย
เฉพาะบริษัท ย่ อ ยที่ตัง้ อยู่ใ นประเทศไทยสาหรับ ปี 2561 โดยก าหนดค่ า สอบบัญ ชีจ านวนเงิน ไม่ เ กิน
1,935,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000
บาท กรณีมกี ารเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษัท
ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอ
ข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บญ
ั ชี 2561
(ปี ทเ่ี สนอ)
1.935 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2560
1.905 ล้านบาท
-

ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุ มตั ิการการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ าณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชือ่ ทีเ่ สนอ และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ น จานวนเงินไม่เกิน 1,935,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,061,234
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม
คุณวันชัย เลิศศรีจตุ พร ผู้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม จากที่ได้รบั ทราบ
ข้อมูลในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2560 จากการทีบ่ ริษทั มีผลประกอบการทีล่ ดลงนัน้ ท่านกรรมการ และผูบ้ ริหารที่
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
เกีย่ วข้องมีแผนธุรกิจ หรือแผนบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กรสาหรับการดาเนินงานปี 2561 อย่างไร
บ้าง และมีแนวทางการจัดการอุปสรรคและความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจปี 2561 อย่างไร
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า โดยคณะกรรมการทุกท่านมีความกังวล ซึง่ จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจปี 2560 ยัง
ไม่ดเี ท่าที่ควร ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผู้ช้แี จงแผน
ธุรกิจสาหรับบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กรสาหรับการดาเนินงานปี 2561
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับในปี 2560 ทีม่ ผี ลการดาเนินงานทีไ่ ม่
ดีมาจากหลายปจั จัย สาหรับด้านธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยกลุ่มบรรจจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นทีเ่ ป็ นตัวหลักสัดส่วน
ยอดรายได้ประมาณ 55%นัน้ เนื่องจากตลาดน้ ามันมีการหดตัวอย่างรุนแรงอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อนจาก
การทาธุรกิจมาเป็ น 10 ปี ซึง่ มีในบางไตรมาสทีย่ อดขายตกไปมาก ในขณะเดียวกันในช่วงต้นปี 2560 ที่
ได้รบั ข้อมูลการวางแผนทางการตลาดของลูกค้าทีค่ าดว่าจะมีคาสังซื
่ อ้ เข้ามาค่อนข้างมาก ทางบริษทั จึงได้มี
การเช่าคลังสินค้าเพิม่ เติม หากแต่มกี ารหดตัวของตลาดทีร่ ุนแรง บริษทั จึงมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินส่วนนี้เกิดขึน้
ประกอบกับไม่เคยประสบภาวะนี้มาก่อนบริษทั จึงปรับตัวเรื่องของการจัดการต้นทุนค่าแรงงานไม่ทนั ท่วงที
จึงมีภาระค่าแรงงานส่วนเกินอยู่ชว่ งหนึ่ง ซึง่ มีผลรุนแรงต่อบริษทั สาหรับการแก้ไขโดยในส่วนของคลังสินค้า
ที่มีก ารเช่ า ในป จั จุ บ ัน มีย อดค าสัง่ ซื้อ เข้า มาแล้ว อนาคตจะไม่ เ กิด ภาระนี้ อีก ต่ อ ไป และส าหรับ ภาระ
ั หาได้มีก ารปรับให้มีค วามสมดุ ลแล้ว สาหรับในอนาคตหากเกิดเหตุ ก ารณ์ แ บบนี้อีก
ค่าแรงงานที่มีป ญ
ในตอนนี้มีแผนการดาเนินที่ Flexible มากขึน้ ปจั จุบนั บริษัทมีแผนการจัดการบริหารความเสีย่ งซึ่งจะ
สามารถควบคุมความเสียหายได้ดกี ว่าเดิม และสาหรับส่วนรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นม และนมเปรี้ยว ซึ่ง
ลูกค้ามีการยกเลิกสินค้าออกจากตลาด จากการทีล่ กู ค้าเองไม่สามารถทาตลาดได้ ในปจั จุบนั อยู่ระหว่างการ
เจรจาเรื่องของความเสียหาย คาดว่าจะได้รบั การชดเชยความเสียหายจากลูกค้า อย่างไรก็ดีลูกค้าราย
ดังกล่าวได้มคี าสังซื
่ อ้ บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับสินค้าที่ Active ในตลาดมาเป็ น 10 ปี แล้ว ซึง่ มีมูลค่าทีแ่ น่ นอน โดย
อยู่ระหว่างการพัฒนาแม่พมิ พ์ คาดว่าจะสามารถรับรูย้ อดขายได้ภายในปี น้ี ซึง่ จะมาชดเชยกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ท้ายทีส่ ุดรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษทั ก็จะกลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิมจากแผนทีต่ งั ้ ไว้ในปี
2561 สาหรับในส่วนรายได้กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ ยอดขายลดลงมากในช่วงต้นปี แต่ในช่วงปลายปี Backlog
New Model ได้ทยอยออกมา ส่งผลให้ยอดขายเข้ามาตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงปี 2561 คาดว่า
จะดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีม่ เี หตุกดดันกาไรค่อนข้างมาก เนื่องจากในช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมากถึงต้น
ปี 2561 บริษทั มีการพัฒนางาน New Model สูงมาก จากการได้งานจากลูกค้าเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าเกิดขึน้ ค่อนข้างมาก และมีการรับรูใ้ นปี 2560-2561 ซึง่ ระยะเวลาการผลิตจะมี
อายุ 5-8 ปี ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถอื เป็ นการจ่ายเพียงครัง้ เดียว
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูช้ แ้ี จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับแผนการลงทุนในต่างประเทศ
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงเพิม่ เติมว่า ตามที่ได้รบั มอบหมายให้ดูแล
บริษทั ในประเทศจีน ซึง่ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ปญั หาราคาวัตถุดบิ มีการปรับตัวสูงขึน้ ผลจากประเด็นเรื่อง
ของสิง่ แวดล้อม คือในอดีตกฎหมายของประเทศจีนอนุ ญาตให้นาเศษพลาสติกรีไซเคิล โดยประเทศจีนเอง
ถือเป็ นแหล่งนาเข้าเศษพลาสติกที่ใช้แล้วทัง้ ประเภทขวด และถุ งพลาสติกใช้แล้วนามาแปรรูปเป็ นเม็ด
พลาสติกเกรดต่ าลง ในปี ทผ่ี ่านมามีการกดดันด้านสิง่ แวดล้อมจึงได้มกี ารออกกฎหมายตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี
2560 ห้ามนาเข้าเศษพลาสติก การนาเข้าต้องมีการแปรรูปเป็ นเม็ดพลาสติกแล้ว ส่งผลให้มปี ญั หาเรื่องของ
การ Short Supply ส่งผลให้ต้นทุนเพิม่ สูงขึน้ ในไตรมาส 4 ปี 2560 ในขณะทีย่ งั ไม่สามารถปรับราคากับ
ลูกค้าได้ ซึง่ จะต้องมีการปรับโครงสร้างราคาใหม่ ทัง้ นี้ประเทศในอาเซียนเริม่ มีโรงงานรีไซเคิลทีม่ คี นจีนเป็ น
-21-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
เจ้าของมากขึน้ และมีการส่งกลับไปทีป่ ระเทศจีน โดยสรุปภาพรวมในประเทศจีนบริษทั เข้าสู่สมดุลในแง่ของ
ตัววัตถุดบิ ที่ผ่านมามีลูกค้า 1 รายที่กระทบเล็กน้อย โดยปี ท่ผี ่านมีการเติบโตไม่มากอย่างที่ควรจะเป็ น
หากแต่ลกู ค้ามีการปรับโครงสร้างราคาทีด่ ขี น้ึ ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั ได้มกี ารแถลงว่าจะมีการลงทุนทีม่ ณฑลเจียง
ซู ประเทศจีน ซึง่ ทางคณะกรรมการบริษทั ได้อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ บริษทั ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ซึง่ ได้รบั
ค าสัง่ ซื้อ จากการประมู ล งานลู ก ค้ า รายหนึ่ ง เป็ น กลุ่ ม บรรจุ ภัณ ฑ์ น้ า มัน หล่ อ ลื่น เป็ น ลัก ษณะสัญ ญา
Conditional Award ซึง่ มีเงื่อนไขทีจ่ ะต้องจัดส่งสินค้าให้ทนั ตามสัญญา ลาดับต่อไปจะเป็ นการจดทะเบียนขอ
ประกอบกิจการ การสังซื
่ อ้ เครื่องจักร การสังซื
่ อ้ แม่พมิ พ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการต่างๆ นี้มี
การระบุในสัญญาแล้ว จึงไม่ถอื เป็ นความเสีย่ งทีส่ งู มาก แต่กไ็ ม่ถึงกับไม่มคี วามเสีย่ งเลย โดยบริษทั มีการ
วางแผนการบริหารทีเ่ หมาะสม ซึง่ มันใจว่
่ าในปี 2562 จะสามารถสร้างยอดขายได้คาดว่าจะเติบโตปี ละ 300
ล้านบาท มีสญ
ั ญาประมาณ 7 ปี ซึง่ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ถือเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะทาให้ยอดขาย
เติบโตดีขน้ึ คาดว่าจะ Double Growth ซึง่ เขตเศรษฐกิจของประเทศจีนหากทางเหนือก็จะเป็ นเทียนจิน ทาง
ภาคกลางจะเป็ นเจียงซู และไท้จาง ทางใต้จะมีกวางเจา ตงก่วน และเซินเจิน้ มีการขยายไปไทเป และฉงชิง่
ซึง่ บริษทั ได้เข้าไปอยู่แล้งถึง 2 จุด จึงถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทค่ี าดว่าจะมีโอกาสในการเติบโตมากขึน้
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการดูแลเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชดิ ทัง้ นี้ขอ
มอบหมายให้รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นผู้ชแ้ี จงเพิม่ เติม
เกีย่ วกับแผนการบริหารความเสีย่ ง
รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ขอให้ท่านผูถ้ อื
หุน้ วางใจ คณะกรรมการบริหาความเสีย่ งให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ งเป็ นอย่างมาก โดยในปี ท่ี
ผ่านมามีการประชุมหลายครัง้ ทางผูบ้ ริหารของบริษทั ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการวางแผน
บริห ารความเสี่ยงเชิงยุท ธศาสตร์ และมองทิศทางของธุ รกิจจะมีอ ะไรเป็ นอุ ปสรรคที่เกิดขึ้นในอนาคต
โดยเฉพาะการหดตัวของตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ซึง่ มีสนิ ค้าทดแทนคือเรื่องของ EV ซึง่ ตัวนี้ไม่ใช้
น้ ามันใช้ระบบไฟฟ้า ดังนัน้ บริษทั จึงมีการประเมินทิศทางการดาเนินงานต่อไปจะต้องมีการขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาดนอกเหนือจากบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นให้มากขึน้ โดยเฉพาะเรื่องของชิน้ ส่วนยานยนต์ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์เคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ ในส่วนของสินค้าอุปโภค บริโภคทีส่ ว่ นแบ่งทางการตลาดยังไม่มากนักว่าจะไปใน
ทิศทางนัน้ ได้อย่างไร การผลิต Smart Plastic เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ตี อบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อย่างไรในอนาคต ให้ท่านผู้ถือหุ้นวางใจว่าในเรื่องของความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมากและมีการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังบริษทั มีแผนปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะรองรับยุทธศาสตร์ทว่ี างไว้
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องความคืบหน้าการลงทุนใน
ประเทศจีน
ประธานฯ ได้กล่ าวเพิ่ม เติมว่า ทัง้ นี้ ขอมอบหมายให้ดร.พิรุ ฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ เป็ น ผู้ช้ีแจง
เพิม่ เติมเกีย่ วกับความคืบหน้าการลงทุนในประเทศจีน
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ ได้ชแ้ี จงว่า เบือ้ งต้นได้รบั ใบอนุ ญาตการประกอบกิจการจากหน่ วยงาน
รัฐบาลจีนแล้ว ต่อไปจะเป็ นการขออนุ ญาตเรื่องการป้องกันอัคคีภยั และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุง
อาคารโรงงานที่เ ช่ า การจัด ซื้ อ เครื่ อ งจัก ร ซึ่ง เป็ น ไปตามที่ คุ ณ วิ ว รรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จง บริษทั เชื่อว่าองค์ประกอบทุกอย่างจะเป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ จะสามารถจัดส่ง
สินค้าให้ลกู ค้าได้ทนั ตามสัญญา
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คุณดุสติ บุดดี ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ของบริษทั คงเหลือจานวนกีใ่ บ และแต่ละใบเหลือสิทธิประโยชน์กป่ี ี และรายได้ของสาขาสมุทรสาคร
และสาขาชลบุรี ทัง้ สองสาขามีบตั รส่งเสริมการลงทุน(BOI) จานวนกีใ่ บ
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและ
การเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จง
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้แี จงว่า บริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) มีบตั รส่งเสริมการลงทุน(BOI) คงเหลือจานวน 5 บัตรและของบริษัท มิลล์แพค จากัด
บริษทั ย่อย อีกจานวน 2 บัตร การหมดอายุของบัตรจะทยอยหมดโดยในปี น้จี ะหมดอายุ 1 ใบ ในปี หน้าหมด
อีก 1 ใบ และในส่วนของบัตรอื่นๆ นัน้ จะหมดอายุประมาณ 2 ปี ข้างหน้าจานวน 1 ปี และ 4 ปี ขา้ งหน้า
จานวน 1 ใบส่วนอีก 1 ใบจะเป็ นบัตรทีข่ อไว้และยังไม่ได้เปิ ด โดยจากการทีบ่ ริษัทมีการลงทุนที่ ผ่านมา
รัฐบาลมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษทั มีการลงทุนเพื่อให้เข้าเกณฑ์ท่จี ะได้รบั ส่งเสริม
การลงทุนตามมาตรการพิเศษนี้ ส่งผลให้สามารถขยายการรับสิทธิประโยชน์จาก 7 ปี ต่อได้อกี 5 ปี สาหรับ
บริษทั มิลล์แพค จากัด บริษทั ย่อย จะหมดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึง่ ไม่เกิน 2 ปี สาหรับภาพรวมรายได้
สาขาสมุทรสาครซึง่ เป็ นรายได้หลัก ซึง่ บัตรส่งเสริมการลงทุนทัง้ หมดจะอยู่ทส่ี าขาชลบุรี เพราะเป็ นกลุ่มของ
เครื่องจักรใหม่ และโรงงานตัง้ อยู่ในเขตอุตสาหกรรม อยู่ในเงื่อนไขทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน สาหรับ
บริษทั มิลล์แพค จากัด บริษทั ย่อยตัง้ อยู่เขตบางบอน กรุงเทพ ซึง่ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก SMEs ส่วนสาขาสมุทรสาครมีการใช้เครื่องจักรเก่า และไม่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จึง
ไม่เข้าเงื่อนไข SMEs จึงไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องสิทธิทางภาษีเนื่องจากในปี น้ีมี
รายได้กลับเข้ามาตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) หากเฉลีย่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี จะได้
ลดหย่อนปี ละเท่าไหร่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและ
การเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จง
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับรายได้ Non-BOI ซึง่ มี
โรงงานพ่นสีทม่ี ผี ลขาดทุนสะสม ดังนัน้ โดยรวมของ Non-BOI จะยังคงเหลือผลขาดทุนสะสมยกมาเหลืออยู่
สาหรับใช้สทิ ธิทางภาษี สาหรับเรื่องของเงินลงทุนทีไ่ ด้สอบถามว่าจะหักได้เท่าไหร่ ในตอนนี้มลู ค่าเงินลงทุน
เนื่องจากมีหลายบัตรตอนนี้บตั รสุดท้ายที่มกี ารลงทุนค่อนข้างมาก และเนื่องจากมีบางบัตรที่มเี ครื่องจักร
Utilized ไม่เต็มทีต่ ามมาตรการใหม่ทาให้มกี ารหักกลบลบกันระหว่างขาดทุน และกาไรของบัตรอื่น ทาให้
มูลค่าเงินลงทุนของแต่ละบัตรยังสูงอยู่คาดว่าน่าจะยังใช้ไม่หมดภายใน 7 ปี
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามจากผลประกอบการของโรงงานพ่นสี
มีผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไรบ้างและคาดว่าจะมีผลขาดทุนเท่าใดสาหรับ Deferred Tax ยกไปปี ต่อๆ ไป
ได้เท่าไหร่ และสาหรับโรงพ่นสีเกิด Defect สูง ปจั จุบนั เป็ นอย่างไรบ้าง และ Backlog ของโรงพ่นสี
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ น
ผูช้ แ้ี จง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับโรงพ่นสีปีทผ่ี ่านมามีผลขาดทุนจาก
ยอดขายทีล่ ดลงเนื่องจากมีโมเดลของลูกค้าบางโมเดลทีห่ มด Life ลง ในขณะทีโ่ มเดลใหม่ทไ่ี ด้งานยังไม่เริม่
Start Production นี้คอื ภาพปี 2560 ต่อเนื่องจนถึงจนไตรมาส 1 ปี 2561 สาหรับโมเดลใหม่จะเริม่ ขายจริง
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เดือนพ.ค. – สิน้ ปี 2561 คาดว่าจะสามารถ Utilized ได้ถงึ 60% ซึง่ เมื่อถึงกลางปี 2562 จะมีงานโมเดลใหม่
เข้ามาซึง่ คาดว่า Utilized โรงพ่นสีได้ทงั ้ หมด 80%-90% ก็จะถึงจุดทีม่ กี ารลงทุนหากมียอดขายจากลูกค้า
ใหม่เข้ามา สาหรับในตอนนี้บริษทั มี Backlog จนเต็ม Capacity ในปี หน้า เนื่องจากทีผ่ ่านมาฝ่ายขายมีการ
ทางานอย่างหนักสาหรับตลาดโรงพ่นสี ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ กี ารใช้ Fixed Cost สูงดังนัน้ จึงต้องมียอดขายเข้ามา
ค่อนข้างมากจึงจะถึงจุดคุม้ ทุน และกาไรได้อย่างยังยื
่ น ซึง่ ในปจั จุบนั บริษทั มีการฝงั ตัวเข้าไปในกลุ่มลูกค้า
รายใหญ่ในหลายๆ รายอย่างมันคง
่ และได้รบั การพิจารณาให้งานพ่นสีเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ โดยมองว่าโรงงาน
พ่นสีจะได้กาไรในปลายปี น้ีเป็ นลักษณะเดือนต่อเดือนและในปี หน้าคาดว่าจะไม่ขาดทุน สาหรับเรื่องของ
Defect ทีส่ งู เนื่องจากเป็ นธรรมดาของธุรกิจโรงพ่นสีอยู่แล้ว เป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันในเรื่องของการจัดการ
ทางด้า นการผลิต ซึ่งบริษัทใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงที่สุด ในประเทศไทยที่มีป จั จุ บ ัน ซึ่ง มีการลงทุ น ในด้า น
เทคโนโลยี ทัง้ นี้บริษทั ถือเป็ นผูผ้ ลิตทีม่ ขี องเสียน้อยกว่าค่าเฉลีย่ โดยทัวไป
่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและ
การเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จงเพิม่ เติม
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้แี จงว่า ในส่วนของ Deferred Tax
สาหรับรายได้จากธุรกิจ BOI รวมกันแล้วมีกาไรจึงไม่มกี ารใช้ ส่วนรายได้จากธุรกิจ Non-BOI เนื่องจากมี
ขาดทุนสะสมยกมาจึงไม่มกี ารใช้เช่นเดียวกัน โดยตัวเลขทีเ่ ห็นในงบการเงินนัน้ จะเป็ นในส่วนของการตัง้
สารองต่างๆ เช่น การตัง้ สารองผลประโยชน์ของพนักงาน
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม รายได้ทม่ี ณฑลเจียงซู ประเทศจีน
ของสัญญาใหม่จานวน 300 ล้านบาท จะเข้ามาประมาณช่วงไหนและ Break even เมื่อไหร่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูช้ แ้ี จง
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า รายได้ทเ่ี ข้ามาน่ าจะประมาณไตร
มาส 2 ปี 2562 ช่วงนี้เป็ นช่วงการ Develop ส่วน Break even ค่อนข้างเร็วแต่ไม่ขอระบุจานวนปี
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและ
การเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จงเพิม่ เติม
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้แี จงว่า หากมองจุดคุ้มทุนว่างบกาไร
ขาดทุนเป็ นปี ต่อปี เป็ นอย่างไร ก็จะเป็ นกาไรตัง้ แต่ปีแรกอยู่แล้ว เพราะเป็ นลักษณะงานทีป่ ระมูลทีย่ อดขาย
อยู่แล้ว และด้วยโครงสร้างต้นทุนก็ดูแล้วประมาณยอดขายตาม Forecast ของลูกค้าทีใ่ ห้มา ไม่เป็ นภาระ
ของทางบจก.PJT ประเทศจีน สาหรับเรื่องของ IRR ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการหารือซึง่
เป็ นไปตามนโยบายซึง่ เป็ นแต่ละโครงการลงทุนว่าจะต้องมี IRR อยู่เท่าไหร่ ซึง่ ตัวเลขอาจจะเปิ ดเผยไม่ได้
เป็ นข้อมูลภายใน ซึง่ มากกว่าต้นทุนทางการเงิน และค่า WACC ของบริษทั
คุณกิตติคุณ พิลาผิว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม โดยตนเองได้มกี ารลงทุนซื้อหุ้นของ
บริษทั ซึง่ มีราคาขึน้ ๆ ลงๆ จึงอยากทราบวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารเรื่องของรายได้ ความเสีย่ งเรื่องของวัตถุดบิ
การควบคุมวัตถุดบิ การหารายได้เพิม่ เช่นค่ายรถยนต์ยุโรปเข้ามาตัง้ ฐานการผลิตในไทยบริษทั มีการเข้าไป
ทางานร่วมกันกับบริษัทเหล่านัน้ หรือไม่ และสาหรับตลาดสินค้าที่ประเทศจีน เป็ นตลาดทีม่ ปี ระชากรเป็ น
จานวนมากวิสยั ทัศน์มองอีก 4-5 ปี เป็ นอย่างไรบ้าง และสาหรับรายได้จากประเทศจีนจะมีการเติบโต
มากกว่าในประเทศไทยหรือไม่ และสาหรับประเด็นที่ 2 วัตถุดบิ หลักในการผลิตของบริษทั เป็ นเม็ดพลาสติก
ซึง่ เรื่องของสิง่ แวดล้อมเป็ นสิง่ สาคัญในอนาคตจะเปลีย่ นบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเป็ นอย่างอื่นหรือไม่ อาจจะทา
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ให้พลาสติกหายไป บริษทั มองเรื่องเหล่านี้อย่างไร และเรื่อง EV ทีเ่ ข้ามาจะทาให้รายได้ลดลงหรือไม่ หรือใน
ส่วนประกอบของรถ EV ชิน้ ใดทีใ่ ช้พลาสติก โดยบริษทั มีการเข้าไปหารือ หรือรอให้บริษัทเหล่านี้เข้ามา
วิสยั ทัศน์อกี 3-5 ปี เป็ นอย่างไร และเรื่องของการลงทุนในอนาคต
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ น
ผูช้ แ้ี จง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่า สาหรับในอนาคตวิสยั ทัศน์ของบริษัทจะ
เป็ นไปตาม Core Business บริษทั มีความเชีย่ วชาญเรื่องพลาสติก โดยบริษทั มีทางเลือกในการเข้ากลุ่ม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทัง้ ไทย และจีนนี้คอื การมองในอนาคต สาหรับผลกระทบต่อ Packaging สาหรับ
เรื่องของ EV ทีก่ าลังจะเข้ามา รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ทีผ่ ลิตในประเทศไทย กาลังเริม่ Launch Product ปลายปี น้ี
และปี หน้า รวมถึงส่วนทีล่ ูกค้ากาลังจะมีการ Mass Production ประมาณปี 2564-2565 รถยนต์ทงั ้ หมด
ยังคงใช้เครื่องยนต์สนั ดาปภายในอยู่เกือบทัง้ หมดทุกค่ายไม่ใช่ EV คาดว่าเครื่องยนต์สนั ดาปภายในอีก 10
ก็ยงั คงใช้อยู่สงู มาก สาหรับประเทศไทยเองเป็ นฐานในการส่งออกไปยังอาเซียน อเมริกาใต้ และแอฟริกา
ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศทีย่ งั ไม่มคี วามพร้อมเรื่องของ EV สาหรับค่ายรถยนต์ฝงั ยุโรปเช่น MercedesBenz, BMW และ Volkswagen ค่ายรถยนต์เหล่านี้ไม่ใช้ฐานการผลิตใหญ่ในไทย หากค่ายรถยนต์ยุโรปจะ
เปลี่ยนเป็ น EV ไม่ กระทบในไทย และสาหรับเรื่อง EV ในประเทศญี่ปุ่นยังถือเป็ นเรื่องที่ไ กลมาก
Infrastructure ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในญี่ปุ่น เป็ น Infrastructure ของรถ Internal Competition ทัง้ หมด
ซึง่ อุตสาหกรรมใหญ่และเติบโตมาก โดยก่อนหน้านี้ได้มกี ารหารือกับผูเ้ ชีย่ วชาญมองว่ารัฐบาลญี่ปุ่นยังคง
รักษารูปแบบเครื่องยนต์สนั ดาปภายในอย่างถึงทีส่ ดุ สาหรับประเทศทีจ่ ะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้รวดเร็วจะ
เป็ นประเทศจีน หากแต่จนี ไม่มฐี านการผลิตรับรองการส่งออกจากประเทศไทยเลย เนื่องจากผลิตเองใน
ประเทศ และมีก ารน าเข้า จากยุ โ รป และอเมริก ามากกว่ า หากมองธุ ร กิจ ของบริษัท กลุ่ ม บรรจุ ภัณ ฑ์
น้ามันหล่อลื่นระยะเวลาอีก 10 ปี ยงั ไม่กระทบ สาหรับกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์หากมีการเปลีย่ นแปลงเป็ น EV
ส่วนที่กระทบจะเป็ นชิ้นส่วนยานยนต์ท่เี ป็ นโลหะ และเครื่องยนต์ระบบส่งกาลัง หากแต่ ไม่ใช้ช้นิ ส่วน
พลาสติกทีบ่ ริษทั ผลิตอยู่แทบไม่มผี ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงเรื่องของ EV เลย เนื่องจากบริษัทผลิต
ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ น Interior & Exterior ดังนัน้ หากเกิดการเปลีย่ นแปลงก็จะยังคงใช้พลาสติก Interior & Exterior
สาหรับประเด็นทีไ่ ด้สอบถามว่าบริษทั มีความพร้อมอะไรเกีย่ วกับเรื่องของ EV บ้าง ในปจั จุบนั บริษทั ได้รบั
คาสังซื
่ อ้ จากค่ายรถยนต์ EV แห่งหนึ่งทีม่ กี ารเปิ ดตัวสินค้าในงานมอเตอร์โชว์ทผ่ี ่านมา ซึง่ ปจั จุบนั ลูกค้ามี
ยอดจองรถยนต์แล้วจานวน 1 พันคันทีจ่ ะต้องส่งมอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ให้กบั ผูส้ งจอง
ั่
โดยมีการตัง้
ฐานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงเป็ นฐานในการส่งออกด้วย ซึ่งชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์เกือบ 100%
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิต โดยจะออกขายปลายปี น้ี ซึง่ อยู่ระหว่างการพัฒนาแม่พมิ พ์ ทัง้ งานพลาสติกและงานพ่นสี
จึงเป็ นเหตุผลว่าหากเปลีย่ นเป็ นระบบ EV บริษทั ก็ยงั คงได้ประโยชน์โดยจะได้งานทีเ่ ป็ น Exterior มากขึน้
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูช้ แ้ี จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับการลงทุนในประเทศจีน
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงเพิม่ เติมว่า สาหรับประเด็นที่สอบถามว่า
รายได้ของประเทศจีนจะเติบโตมากกว่าในไทยหรือไม่ โดยบริษทั ไม่ได้มองภาพนัน้ เนื่องจากตัวบริษทั เอง
เป็ นต่ างชาติ ต้นทุนย่อมสูงกว่าโดยสิง่ ที่บริษัทถือเป็ นเป็ นจุดหลักในการยอมรับจากลูกค้าคือเรื่องของ
คุณภาพ บริหาร และเทคโนโลยีทส่ี งู กว่า โดยลู กค้าเป็ น Multinational Company ไม่ได้มองเรื่องราคาแต่
มองเรื่องคุณภาพ ความมันคงในการให้
่
บริการ และการมองหา Partnership โดยในอนาคตบริษทั ในจีนจะ
มองภาพนี้ขน้ึ เรื่อยๆ การซือ้ ขายสินค้าต่อไปแทนทีจ่ ะเป็ นระบบผูซ้ อ้ื ผูข้ าย แต่เป็ นระบบ Partnership แทน
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โดยประชากรจีนมีจานวนสูงมากการบริโภคสูงมากหากมีการผลิตเรื่องบรรจุภณ
ั ฑ์ Food ดังนัน้ ปจั จุบนั
ต้องการขยายเพื่อให้เกิดความมันคงในลั
่
กษณะ Cash Cow ให้ได้ทาให้เมืองจีนไม่เป็ นภาระต่างๆ ต่อไปจึง
จะมุ่งเรื่องของบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่ม Food มากขึน้ เป็ นการลดความเสีย่ งเรื่องของ EV ทีก่ าลังจะเข้ามาในประเทศ
จีน เร็วกว่าประเทศอื่นๆ โดยหลักจะเป็ นการพัฒนาตามญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาไปเรื่อยๆ สาหรับในจีน
หากต้องการจะเป็ นผูน้ าจะต้องก้าวข้ามไปถึงเรื่องของ EV Car ซึง่ ไม่ใช่เรื่องง่าย ประเทศจีนตอนนี้ประกอบ
รถยนต์ประมาณ 20 ล้านคัน/ปี เป็ น 10 เท่าของประเทศไทย โดยรัฐบาลจีนตัง้ เป้าในระยะเวลาอีก 2-3 ปี
รถยนต์ภายในประเทศจีน 10% จะเป็ น EV คิดเป็ น 2 ล้านคัน คงเหลืออีก 18 ล้านคันยังคงใช้น้ ามัน
เชือ้ เพลิง โดยมุมมองบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่นอีก 5-10 ปี อาจจะไม่มกี ารเติบโตแบบหวือหวามากนักแต่กจ็ ะ
ยังไม่หายไป สาหรับประเทศจีนมี การพัฒนาลดช่องว่างของคนรวยคนจนและทาให้คนมีรายได้มากขึ้น
จับจ่ายใช้สอยมากขึน้ โดยบริษทั ได้เปรียบจากการมีบริษทั หลายจุด และพยามยามสร้างความได้เปรียบใน
การบริหารจัดการ และองค์ความรู้ โดยบริษัทที่จนี สามารถช่วยบริษัทในไทย Sourcing Suppliers ใน
ต่างประเทศ และบริษัทในไทยได้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กบั บริษทั ทีจ่ นี จึงจะเห็นความเชื่อมโยง Synergy
ระหว่างกันเป็ นจุดทีบ่ ริษทั เหนือกว่าคู่แข่งในหลายรายในประเทศไทย
คุณกิตติคุณ พิลาผิว ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ทบ่ี รรจุอาหารแนวโน้ม
การใช้พลาสติก และในอนาคตจะลดลงหรือไม่ จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมหรือไม่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ น
ผูช้ แ้ี จง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ช้แี จงว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ส่อาหารได้ทงั ้ หมดมีปญั หา
เรื่องของสิง่ แวดล้อม ทัง้ โลหะและพลาสติก หากแต่จะต้องตอบโจทย์เรื่องของการรีไซเคิลให้ได้ ซึง่ พลาสติก
ทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ผลิตสามารถรีไซเคิลได้ สาหรับพลาสติกทีย่ ่อยสลายเองได้คอื Bio Plastic อีกนานมากกว่า
จะมาถึงจุดที่ Commercial ได้ผู้บริโภคต้องการใช้ตวั นี้ หากแต่ต้นทุนยังไม่สามารถนาสู่การแข่งขันทาง
ธุรกิจได้ยงั ไม่มีบริษัทพลาสติก ใดริเริ่มผลิต หากแต่ ม องในอนาคตเรื่องของ Bio Plastic เกิดขึ้น จริง
เทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลง เครื่องจักรของบริษทั สามารถรองรับได้สามารถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุเหล่านี้ได้
หากแต่ทุกวันนี้ยงั ไม่มลี ูกค้ารายใดต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทนี้เนื่องจากไม่ตอบโจทย์การตลาดของ
ลูกค้า โดยสรุปฝา่ ยบริหารไม่กงั วลว่าพลาสติกจะถูกใช้น้อยลง โดยไม่กงั วลเรื่องเหล่านี้มาก หากแต่จะเป็ น
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็ นขวด PET ทีม่ กี ารรีไซเคิลได้ยากอาจจะถูกลดการใช้ลง
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า คณะกรรมการมีการกาหนดทีมติดตาม Disruptive Technology แม้แต่เรื่อง
ของ Packaging ใหม่ท่อี อกมาก็มกี ารติดตามอย่างใกล้ชดิ เพราะเรื่องเหล่านี้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะ
เปลีย่ นแปลงอย่างทันทีทนั ใด รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ความเห็น โดยข้อเสนอแนะให้การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ต่อไปเปลี่ยนสถานทีจ่ ดั ประชุม ทีส่ ามารถเดินทางได้สะดวกกว่าเดิมอาจจะเป็ น
บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากบริเวณนี้การจราจรติดขัดมาก
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า โดยขอรับคาเสนอแนะและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนาไปพิจารณาสถานที่
จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ต่อไป
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 และกล่าวปิ ดประชุม

-26-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มผี ู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่ เติม ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 5 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
เพิม่ เติมอีก 3 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 24 ราย ผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 33 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 57 ราย
ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 352,061,234หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.3262 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ปิ ดประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3
(โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณี ย)์
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการที่
เสนอแต่งตัง้
การศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน

รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์
55 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน สถาบันการศึกษา University of Mississippi,
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 240/2017
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 9/2017
- หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committeeรุ่นที่ 12/2011
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
- 2554 -ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เสีย่ ง : บริษทั ปญจวั
- ปี 2554–ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ :
บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- ปี 2553–ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด
(มหาชน))
- ปี 2552–ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
- ปี 2551–ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
- ปี 2549–ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ :
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
- ปี 2550 – 2553 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปี 2547 – 2549 รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
จานวน 4 บริษทั ได้แก่
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
- ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 1 บริษทั ได้แก่
ดารงตาแหน่งกรรมการ : บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทา
ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั

-ไม่ม-ี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

28 มกราคม 2554

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

8 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

หุน้ สามัญจานวน 156,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.027

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

-ไม่ม-ี
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9/9 ครัง้
6/6 ครัง้
2/2 ครัง้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระที่ได้รบั การเสนอชื่อ
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือในช่วง 2
ปี ทีผ่ ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  เป็ น
 ไม่เป็ น
ได้รบั เงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
 เป็ น
 ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้ าที่  มี
 ไม่มี
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ /ขาย วัตถุดบิ สินค้า บริการ การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)

-31-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ข้อมูลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการที่
เสนอแต่งตัง้
การศึกษา
การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ

นางมาลี เหมมณฑารพ
75 ปี
ไทย
กรรมการ

- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011
ประวัติการทางาน - ปี 2560–ปจั จุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2561–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ปี 2556–2560
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2556
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
- ปี 2554-2556
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
- ปี 2533–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
-ไม่ม-ี
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 6 บริษทั ได้แก่
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
ั ฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
3. บริษทั ปญจวั
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทา
ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั

4. บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั มิลล์แพค จากัด
ั ฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
6. บริษทั ปญจวั
-ไม่ม-ี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

1 มีนาคม 2554

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

8 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

หุน้ สามัญจานวน 101,725,566 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 17.72

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษทั

หุน้ สามัญจานวน 88,241,747 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 15.37
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9/9 ครัง้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ข้อมูลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการที่
เสนอแต่งตัง้
การศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน

ดร.พิ รฬุ ห์ เหมมณฑารพ
45 ปี
ไทย
กรรมการ

- ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 150/2011
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2011
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุ่นที่ 13/2011
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่น 13/2014
สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรขัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2013
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่ออุตสาหกรรม
- หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผูบ้ ริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสูย่ ุคดิจทิ ลั รุ่นที่ 2
- ปี 2560 -ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
: บริษทั ปญจวั
- ปี 2561–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ปี 2561 -ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั แสงสัตต จากัด
- ปี 2556 -2560 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
: บริษทั ปญจวั
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ประวัติการทางาน
(ต่อ)

-

ปี 2556–ปจั จุบนั
ปี 2554–ปจั จุบนั
ปี 2554–ปจั จุบนั
ปี 2554–ปจั จุบนั
ปี 2553–ปจั จุบนั
ปี 2554–2556

- ปี 2551-2554

- ปี 2547-2551
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทา
ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั

กรรมการ : บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั กิ ารและห่วงโซ่อุปทาน /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานการผลิต /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
ผูอ้ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
-ไม่ม-ี
จานวน 7 บริษทั ได้แก่
ั ฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
1. บริษทั ปญจวั
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
4. บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
5. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
ั ฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
6. บริษทั ปญจวั
7. บริษทั แสงสัตต จากัด
-ไม่ม-ี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

28 มกราคม 2554

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

8 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

หุน้ สามัญจานวน 35,688,640 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 6.22
-ไม่ม-ี
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ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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นิ ยามกรรมการอิ สระ และคุณสมบัติกรรมการอิ สระ
ของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
(ที่มี เท่ากับ ข้อกาหนดขัน้ ตา่ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ อง
ผูท้ ่จี ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ การทางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไป
ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการแทนจะ
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการอิสระทีต่ นแทน
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้
ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง กล่า วมาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันได้รบั แต่ งตัง้ ให้เข้า ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
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5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระ
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ น
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
โดยจะแจ้ง พร้อ มกับ การรายงานข้อ มูลประวัติก รรมการ ณ สิ้น ปี สาหรับ จัด ท าแบบแสดงรายการข้อ มู ลประจ าปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษทั
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ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2562

1. นายสุวฒ
ั น์ มณี กนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

8134

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทการบัญชี (บช.ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีการบัญชี (บธ.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึ กอบรม

- เข้ารับการอบรมสัมมนา เกีย่ วกับด้านบัญชี และสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชี 15 ปี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
- กลุ่มธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็ นพิเศษ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจซือ้ มาขายไป กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกองทุนรวม

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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3. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

6699

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การฝึ กอบรม

- หลักสูตรเกีย่ วกับด้านบัญชี ด้านการสอบบัญชี และการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
- กลุ่มธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็ นพิเศษ อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต ธุรกิจซือ้ มาขายไป ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนรวม
และกองทุนอสังหาริมทรัพย์

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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2. นางสาวสุลลิ ต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

7517

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ ประสานมิตร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การฝึ กอบรม

- หลักสูตรเกีย่ วกับด้านบัญชี ด้านการสอบบัญชี อย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
- กลุ่มธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็ นพิเศษ อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจซือ้ มาขายไป ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจบริการและสือ่ สิง่ พิมพ์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนรวม และกองทุนอสังหาริมทรัพย์

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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วิ ธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1. ผูถ้ อื หุน้ ลงนามและนาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
1.2. ผูถ้ อื หุน้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็น
ชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูถ้ อื หุน้ เพื่อลงทะเบียน
1.3. กรณีมกี ารแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล จากทีป่ รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวด้วย
2. การมอบฉันทะ
2.1. ผูร้ บั มอบฉันทะลงนามและนาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
2.2. บุคคลธรรมดา
(1) ผูร้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) เมื่อลงทะเบียนผู้รบั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)
2.3. นิ ติบุคคลไทย
(1) ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผู้ถอื หุ้ น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติ
บุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(3) เมื่อลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)
2.4. นิ ติบุคคลต่างด้าว
(1) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้
ตัง้ อยู่ หรือโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อนิตบิ ุคคลผูม้ อี านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล เงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ
(2) เอกสารที่มไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
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3. ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ ในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
4. บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นแบบละเอียดและชัดเจนมาให้
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉั นทะให้บุคคลอื่น
หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ทีเ่ สนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อ เข้า ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัด ส่งหนังสือ มอบฉัน ทะที่ระบุ
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายัง
สานักงานเลขานุการบริษทั
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั ปญจวั
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
6. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุมได้
ตัง้ แต่เวลา 7.00 น. ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
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ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การเรียกประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 36
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน
2. องค์ประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้อง
ขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่
จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
3. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุ้นจะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
กาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ค . ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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4. การดาเนิ นการประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 39
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมี
มติให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ
เพิม่ เติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ปี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถอื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่นื ตามทีก่ ฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั
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6. การแต่งตัง้ กรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15
บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่ งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่ ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

อากร
แสตมป์
20 บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
………………………………….
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิ จกำรค้ำ เรือ่ ง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------

เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน
สัญชาติ

ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
(2)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
(3)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน

พ.ศ.

จังหวัด

จังหวัด

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง
อายุ

ปี

อายุ

หรือ
ปี

อายุ

หรือ
ปี

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า
เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
 วำระที่ 1 เรือ่ ง พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออก เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 2 เรือ่ ง พิ จำรณำรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติ ก จำกัด (มหำชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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 วำระที่ 3 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงิ นของ บริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติ ก จำกัด (มหำชน) และ
บริษทั ย่อย สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 4 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรงดจัดสรรเงิ นกำไรเพื่อตัง้ สำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำย
ปันผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 5 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางมาลี เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วำระที่ 6 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 7 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 8 เรือ่ ง พิ จำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี
ทีท่ ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุ คคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญจวั
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่อง พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
แสตมป์
20 บาท
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียงดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ดงั นี้
 วาระที่ 1 เรือ่ ง พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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 วาระที่ 2 เรือ่ ง พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 3 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของ บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมายและการงดจ่ายปัน
ผลจากผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 5 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ นางมาลี เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่ 6 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 7 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 8 เรือ่ ง พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรือใน
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ (ต่อ)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอให้ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะ

ชื่อ

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น

อายุ

50 ปี

ไทย
สัญชาติ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั

ที่อยู่
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทาให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน
63 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-ไม่ม-ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั นูนา จากัด
2) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษท
ั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
-ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

มีสว่ นได้เสีย
ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562

-ไม่ม-ี
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี ของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
Requisition Form for Annual Report
(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่ หมายเลข 0-2150-5987 หรือส่งอีเมลล์ไปที่ 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)

เรียน เลขานุการบริษทั
Dear PJW Corporate Secretary,
ข้าพเจ้า
I,(name) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทีอ่ ยู่
Address ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
เมือง/จังหวัด
ประเทศ
City ……………………………………………………………. Country ………………………………………………………..
รหัสไปรษณีย์
Postcode ……………………………………………………...
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทาเครื่องหมายในช่องสีเ่ หลีย่ ม)
wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark)
รายงานประจาปี 2561
2018 Annual Report
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แผนที่สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ +6626414777
อีเมล์ info@goldentulipbangkok.com
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