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

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั  (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย     1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
2. รายงานประจ าปี  2561 ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) 
3. ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ 

ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
5. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2562 
6. วธิกีำรลงทะเบยีน และเอกสำรทีต่อ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม 
7. ขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
9. รายละเอยีดกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
10. แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี    
11. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  ไดม้มีตใิหจ้ดัการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพุธที ่24 เมษายน 2562 เริม่ประชุมเวลา 9.00 น. ณ หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิ
ลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ของบรษิัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน)  ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟ
เฟอรนิ กรุงเทพมหานคร 10310 และไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ และจดัท ารายงานการประชุมส่ง
ใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ได้
เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมสี าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  
รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจ าปี 2561 รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  และบรษิทั
ย่อย ในรอบปีบญัชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ทีผ่่านมา บรษิัทและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมจ านวน 
2,986.46 ลา้นบาท และมขีาดทุนสทุธริวม 11.75 ลา้นบาทรายละเอยีดผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจ
วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ส่งมาในรูปแบบควิ
อารโ์คด้ (QR Code) พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงาน 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                            
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: คณะกรรมการบรษิทัได้จดัใหม้กีารท างบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้
ตรวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัประจ าปี 2562 
ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของ
บริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561           
ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
ว่าถูกตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จาก
ผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษิทั
จ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่ง
ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี   จนกว่าทุนส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม
จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่จ าเป็นต้องจดัสรรก าไรสุทธขิองบรษิทั ประจ าปี 2561 
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลของงบ
การเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปนั
ผลในอตัราน้อยกว่าที่ก าหนดขา้งต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และสภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการ
บรหิารงานของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 
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ทัง้น้ี บรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2562 ในอตัราหุน้ละ 
0.0800 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 45,926,395.60 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของ
บรษิัท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทุนซึ่งได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติ
บุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท และจากก าไรสทุธจิากกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนทีอ่ยู่ภายใต้
บงัคบัอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผ่านมา บรษิัทมรีายได้
จ านวน 2,837.89 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธจิ านวน 23.47 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธหิลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย เท่ากบั 23.47 ลา้นบาท โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา ดงันี้  

รายการ ปี 2561 
ระหว่างกาลปี 

2561 
ปี 2560 

1. ก าไรสทุธ ิ 23.47 ล้านบาท - 40.27 ล้านบาท 
2. จ านวนหุน้สามญั 574,079,945 หุ้น 574,079,945 หุ้น 574,079,945 หุ้น 
3. การจ่ายปนัผลประจ าปี    
- เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)    - - - 
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)    - 0.0800   

โดยจ่ายจาก 
ล้าน
บาท 

บาท/หุ้น 
ล้าน
บาท 

บาท/หุ้น 
ล้าน
บาท 

บาท/หุ้น 

 กิจการท่ีได้รบัการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) 

- - 40.19 0.0700 - - 

 กิจการท่ีไม่ได้รบัการส่งเสริม
การลงทุน  (Non BOI) 

- - 5.74 0.0100 - - 

4. รวมมลูค่ำกำรจำ่ยปนัผลทัง้สิน้ - - 45.93 0.0800 - - 
    

5. อตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อก าไร
สทุธ ิ

- -  - 

6. วนัทีจ่่ายปนัผล - 7 กมุภาพนัธ ์2562 - 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิำรณำอนุมตัิงดกำรจดัสรรเงนิก ำไร
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองดว้ยบรษิทัไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็
จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่จ าเป็นต้องจดัสรรก าไรสุทธขิองบรษิทั ประจ าปี 2561 
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี 

อนุมตัิงดการจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท เพื่อส ารองเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2562 จงึมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2562 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิ
ปนัผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18  ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี
ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได ้ 
ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีแ่ปด (8) ของบรษิทัภายหลงัที่
บรษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัมรีายชื่อดงัต่อไป 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์    กรรมการอสิระ 
2. นางมาล ี เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. ดร.พริุฬห ์ เหมมณฑารพ กรรมการ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มเพื่อ
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท ระหว่างวนัที ่   
14 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั   
บรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าทีส่รรหา ผูท้ีม่คีวามรู ้ม ี
ความสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยไม่จ ากดัเพศ เชื้อชาต ิ
ศาสนา พรอ้มอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที่ ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิารณาถึง
ความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบรษิทั ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษิทั 
ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามที่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนดแลว้  จงึไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง   
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท: คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระนี้         
ได้พจิารณาตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาตามรายชื่อทีเ่สนอแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

 

 
ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระ
หนึ่ง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้    
ทัง้นี้ รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์   ซึง่เป็นกรรมการอสิระ ยงัคงมคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้ก าหนด
คุณสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และสามารถใหค้วามเหน็ ตลอดจนการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระ ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์    กรรมการอสิระ 
2. นางมาล ี เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. ดร.พริุฬห ์ เหมมณฑารพ กรรมการ 
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ส าหรบัรายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 และคุณสมบตัขิอง
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยาม
กรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 

ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้  ณ  วนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2562 (Record Date) วนัที ่18 มนีาคม 2562 

รายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการ 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ 
สดัสว่น 

การถอืหุน้ 
สทิธใินการ 
ออกเสยีง 

1. รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอสิระ 156,000 0.03% 156,000 
2. นางมาล ี        เหมมณฑารพ กรรมการ 101,725,566 17.72% 101,725,566 
3. ดร.พริุฬห ์      เหมมณฑารพ กรรมการ 35,688,640 6.22% 35,688,640 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ขอ้ 33 ก าหนดว่ากรรมการมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พจิารณา 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยค านึงถึงการปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทยีบอ้างองิกบัธุรกจิหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั และอา้งองิขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2559 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และไดน้ าเสนอ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: ไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบ 
แทนแล้ว โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อ
ปี โดยเสนอให้มผีลในปีปฎิทนิ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  
โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2562  (ปีทีเ่สนอ)  
)บำท( 

ปี 2561 
)บำท( 

1. เบีย้ประชมุ   

 ประธำนกรรมกำร 25,000 25,000 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดแูลกจิกำร 15,000 15,000 

 ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 15,000 15,000 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 15,000 

 กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย 10,000 10,000 

2. ค่ำตอบแทนรำยเดอืน )เฉพำะกรรมกำรอสิระ) 10,000 10,000 
3. โบนสั ส ำหรบักรรมกำรอสิระ  จ ำนวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 1,000,000 1,000,000 
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ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบั
คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งตน้เท่านัน้  

ส่วนรายละเอยีดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถงึรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจ าปีภายใต้หวัขอ้เรื่องการ
จดัการ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 

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

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดพ้จิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนของนำยสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8134 แห่งส ำนักงำนสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั โดยประเมนิ
ควำมเป็นอสิระและผลกำรปฏบิตัิงำนส ำหรบัปี 2561 และเป็นปีที่ 1 ของผู้สอบบญัชทีี่ลงนำมรบัรองงบ
กำรเงนิ โดยเหน็ว่ำ เป็นผูม้คีวำมเขำ้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีประกอบวชิำชพีดว้ยควำมเป็นอสิระ มี
ควำมเป็นกลำง มปีระสบกำรณ์ มคีวำมสำมำรถและส่งมอบงำนตรวจตำมเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอ   มผีลกำร
ปฏบิตังิำนโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ มคีวำมเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 ใหแ้ต่งตัง้ 

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

แห่งส ำนักงำนสอบบญัช ีบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย 
เฉพำะบรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยส ำหรบัปี 2562  ทัง้นี้ถอืเป็นปีที ่1 ของของนำยสุวฒัน์  มณีกนก
สกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 8134 แห่งส ำนักงำนสอบบญัชีบรษิัท สอบบญัชธีรรมนิติ จ ำกดั   และ
ก ำหนดค่ำสอบบญัชจี ำนวนเงนิไม่เกนิ 2,010,000 บำทต่อปี  โดยรวมค่ำตรวจสอบและรบัรองกำรปฏบิตัิ
ตำมเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) กรณีมกีำรตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) 
เพิม่เตมิ  ค่ำตรวจสอบบตัรละ 40,000 บำท  กรณีมกีำรเปิดบรษิทัย่อยในระหว่ำงปี ใหก้ ำหนดค่ำสอบบญัชี
ได้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อหนึ่งบริษัท ทัง้นี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น เช่น ค่ำพำหนะเดินทำงปฏิบัติงำน
ต่ำงจังหวดั โดยผู้สอบบญัชีตำมรำยชื่อเสนอข้ำงต้น  ไม่มีควำมสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสยีกบับริษัท 
ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้นายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื นายธนะวุฒ ิ พบิูลยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 
และ/หรอื นางสาวสลุลติ อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 แห่งส านกังานสอบบญัช ีบรษิทั สอบ
บญัชธีรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อยเฉพาะบรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย
ส าหรบัปี 2562  

และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,010,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน 
(BOI) เพิม่เตมิ ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท กรณีมกีารเปิดบรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบ
บญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาท ต่อหนึ่งบรษิทั ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิาน
ต่างจงัหวดั  ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิัท 
ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ส าหรบัรายละเอยีดขอ้มูลของ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2562 โดยมขีอ้มลูปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 
ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2562 รอบปีบญัช ี2561 

1. ค่าสอบบญัช ี 2.010 ลา้นบาท 1.935 ลา้นบาท 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรด
มอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  และยื่นต่อบรษิทัก่อนเขา้ร่วมประชมุดว้ย
สว่นผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสอืมอบ
ฉนัทะตามแบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8) 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทั  ตามรายละเอยีดซึง่แนบกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8. และ 9.) เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้

ขอใหผู้ถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย  7. และ 8. มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบยีนก่อนวนัประชุมหรอืในวนัประชุม กรุณาศกึษาเงื่อนไขวธิกีารลงทะเบยีนและจดัเตรยีมเอกสารทีต่อ้งน ามาแสดง
ในวนัประชุมตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6. โดยบรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัดงัรายละเอยีดในสิง่
ทีส่ง่มาดว้ย 7. 

เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หาก
ท่านมคี าถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทั ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหน้าไดท้ี่ 
E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH หรอื ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987   
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จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี  2562 ในวนัพุธที ่24 เมษายน 2562 
เริม่ประชุมเวลา 9.00 น. ณ  หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบรษิทัจะเปิดให้ผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 
7.00 น. 

อน่ึง บรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัที ่18 มนีาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2562 (Record Date)  

 

ทัง้นี้ ทางบรษิทัไดจ้ดัของว่างและเครื่องดื่มไวร้องรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุมแต่ไม่ไดม้กีาร
แจกของทีร่ะลกึ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการรบัหนงัสอืรายงานประจ าปี 2561 ท่านสามารถกรอกแบบฟอรม์ในสิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 10. เพื่อขอรบัรายงานประจ าปี หรอืส่งโทรสารไปที่ 0-2150-5987  หรอื E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH  เพื่อ
บรษิทัจกัไดจ้ดัสง่ใหท้่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  
 

                 (ดร. ด าร ิ สโุขธนงั) 

               ประธานกรรมการบรษิทั 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
 

-9- 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพมหานคร 

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

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

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

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 
5. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ   กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ  
6. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ /   
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง  /กรรมการสรรหาและก าหนด
  ค่าตอบแทน 
7. นายสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ                      

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

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

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ   

      และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายพจน์ อศัวสนัตชิยั   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891   

      จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
2.  นายอภชิยั ศรทีอง    กรรมการบรหิารจากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจ ากดั  
3. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
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เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าร ิสโุขธนงั เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 19 ราย
และโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 30 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 49 ราย  

นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 351,819,473 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.2841  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้กล่าวเชญิตวัแทนผู้ถอืหุ้น 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ไม่มผีูถ้อืหุน้เป็นตวัแทน ประธานฯ ขออนุญาตใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเป็นตวัแทนท า
หน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวชี้แจงเกี่ยวกบัวธิกีารด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระท าหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนน  

2. ผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉันทะ ทีไ่ด้รบัมอบฉันทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม 
แต่ละท่านจะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ไดร้บับตัรลงคะแนน 
กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

3. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะให้มกีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ  กรณีทีผู่้ถอืหุ้นหรอืผูร้บั
มอบฉนัทะ ต้องการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล   และ
ในกรณีทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

4. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้น วาระที ่2 ซึง่เป็นวาระเสนอให้ทีป่ระชุม
รบัทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด  ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้นี้
เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่
ลงคะแนน “ไม่เหน็ดว้ย”  และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่ “งดออกเสยีง”   โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่
ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   
ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตัิ แต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บรษิัทจะเกบ็
บตัรลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนับคะแนน และจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

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

6. กรณีทีถ่อืเป็นบตัรเสยี คอื กรณีทีม่กีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน 
หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆ่าบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดี
ฆา่ หรอืกรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน) 

7. ในการนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  ยกเวน้  วาระที ่6 เรื่อง พจิาณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  ต้อง
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ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดย
บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออก   จากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  
สว่นทีเ่หลอื  จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ   

ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม 
“เหน็ชอบ”  หรอื “อนุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมาก”  ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้ป็นการเสยีเวลาระหว่างทีร่อการนับคะแนนเสยีง 
จะใหพ้จิารณาวาระถดัไป 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 

 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นทุกคนพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม   ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2560 
มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว  มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 351,832,057    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

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

ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิทัย่อยในรอบปี 2560 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบซดีี-รอม (CD-Rom) พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม
แล้ว  และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 
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ในปี 2560 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 
ในปี 2560 บริษัทมีสดัส่วนรายได้และอตัราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2560 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ไดด้งันี้  
 กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
 กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 
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 กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี

 
 รวมทุกผลติภณัฑ ์

 
โดยส่วนแบ่งทางการตลาดใกลเ้คยีงกบัปี 2559 ส าหรบัสดัส่วนรายไดก้ลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นลดลง
เหลอื 0.1% เน่ืองจากตลาดของบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นหดตวัลงมากในช่วงครึง่ปีหลงั ส าหรบัรายไดก้ลุ่ม
ชิน้ส่วนยานยนต์ลดลง 4% จากรายไดค้่าแม่พมิพท์ีล่ดลงและยอดขายทีล่ดลงค่อนขา้งมากในช่วงต้นปี แต่
เริม่จะมกีารปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงปลายปี ส าหรบับรรจุภณัฑน์ม และนมเปรีย้วยอดขายลดลง 9% จากลูกคา้
รายใหญ่ทีม่กีารยกเลกิผลติภณัฑท์ีก่ าลงัจะออกตลาดเน่ืองจากไมส่ามารถแขง่ขนัได ้ส าหรบักลุ่มบรรจุภณัฑ์
สนิค้าอุปโภค บรโิภค และน ้ายาเคม ียอดขายเพิม่ขึน้เลก็น้อย โดยภาพรวมแล้วยอดขายลดลง 2% จาก
ยอดขาย 2,749.73 ลา้นบาทเหลอื 2,689.13 ลา้นบาท  

ส าหรบัขอ้มูลผลการด าเนินงานปี 2560 จากยอดขายทีล่ดลงส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นลดลงประมาณ 2% 
เช่นเดยีวกนัจาก 16.93% เหลอื 14.65% สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขายเพิม่ขึน้จาก 
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10.63% เป็น 12.27% และอตัราก าไรสุทธลิดลงจาก 5.11% เหลอื 1.26% เหตุผลที่ท าให้ต้นทุนมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากราคาวตัถุดบิมีทศิทางเพิม่สูงขึน้ โดยในช่วงต้นปีราคาวตัถุดบิไม่ผนัผวน หากแต่
ในช่วงปลายปีมกีารปรบัตว้สงูขึน้เป็นแรงกดดนัอกีดา้นของบรษิทัในเรื่องของการจดัการตน้ทุน   

ไม่มผีู้ถอืหุ้นซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้าน
การทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันาจากปีทีผ่่านมา เพื่อเป็นการปฏบิตักิารกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ี 

และไดม้อบหมายใหคุ้ณจรญัญา  แสงสขุด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันาจากปีทีผ่่านมา   

คุณจรญัญา  แสงสขุด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันา
จากปีทีผ่่านมา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตอินุมตันิโยบายการ
ต่อต่านทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัท www.pjw.co.th เพื่อให้ผูม้สี่วนไดเ้สยี และ
สาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลได ้โดยสะดวกและเท่าเทยีมกนั ตลอดจนมกีารจดัอบรมพนักงานดา้นการ
ป้องกนัและต่อต้านคอรร์ปัชัน่ นอกจากนัน้ ยงัไดเ้ปิดเผยช่องทางการเสนอ ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ และ
การแจง้เบาะแส (Whistler Blowing) ในWebsite บรษิทัอกีดว้ย  

บริษัทได้มีการประเมินตนเองตามแนวทางที่ก าหนด ในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) เรื่องการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดม้คีวามเหน็ใหบ้รษิทัมกีารจดัท าขอ้มลูบางส่วนเพิม่เตมิ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มเขา้
เป็นแนวร่วมปฏบิตัใินการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจรติต่อไป 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ได้เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั
ในรอบปี 2560 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2560 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน( และบริษทัย่อย                            
ส าชรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแลว้ว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัส่งไปยงัผู้ถือหุ้น 
พร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
 สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 2,557.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 132.37 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.46    
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 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1,519.15 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี

ก่อน 179.79 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.42 ซึง่บรษิทัมสี่วนทุนเท่ากบั 1,038.75 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน 47.42 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้จากเดมิ 1.23 

เป็น 1.46 เท่า  

 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2560 เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ไดด้งันี้ 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2560 ปี 2559 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 14.65 16.93 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 1.26 5.11 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 3.20 13.40 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 1.36 5.71 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.08 1.13 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 63.95 64.94 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  41.91 42.31 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั)  57.81 60.06 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 48.05 47.20 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.46 1.23 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 6.99 11.11 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบรบัรองจากผู้สอบ
บญัชขีองบรษิัทแล้ว ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,054,057     100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4.   บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผล
 การด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 2,532.04  ลา้นบาท และมกี าไรสุทธจิ านวน 40.27 ลา้นบาท ดงันัน้ 
จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องดว้ย
บรษิทัไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทั ประจ าปี 2560 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี และการ
งดจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเน่ืองจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนใน
อนาคต  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถาม ไม่มผีู้ถอืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมติ
พจิารณาและอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปนัผล จากผลการ
ด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงนิปนัผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,129 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3)  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผู้
ออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีเ่จด็ (7) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัมี
รายชื่อดงัต่อไป 

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

รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ด้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่15 

กนัยายน 2560 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระนี้   ได้พจิารณาตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที่ 

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

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

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

 
ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่ออกีวาระ
หนึ่ง เนื่องดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
รายละเอียดประวตัิและสดัส่วนการถือหุ้นโดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หนงัสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  
ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอให้ที่
ประชุมลงมตเิกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการทีต่้องออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
เป็นรายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
ดงันี้ 

(1) นายคงศกัดิ ์   เหมมณฑารพ กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,130 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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(2) นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,130 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(3) นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,026 99.9999 

2. ไม่เหน็ดว้ย 104 0.0001 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุนติัการก าชนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดย
เปรยีบเทยีบอา้งองิกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั และอา้งองิ
ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทจดทะเบยีน ปี 2559 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  และได้น าเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการบรษิทั   

และคณะกรรมการบรษิทั ได้พจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ โดย
ค านึงถงึความเหมาะสมในดา้นต่างๆ แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอใหม้ผีลในปีปฎิ
ทนิ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป จนกว่าผูถ้ือหุ้นจะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์น
การจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) 

1. เบีย้ประชุม ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

 ประธานกรรมการ 25,000  บาท 
 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 บาท 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท 
 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย 10,000 บาท 

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



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
 

-19- 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 936,000 เสยีง 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่
ประชุมลงมตพิจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
 
มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ

ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 351,125,130 99.7341 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 936,000 0.2659 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าชนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี   นอกจากนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ กจ.39/2548  เรื่อง หลักเกณฑ ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัิ
หน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลีย่นบรษิัทผู้สอบบญัชแีห่งใหม่ 
บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดพ้จิารณาไดค้ดัเลอืกส านักงานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ ากดั เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ด ีมคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีมคี่าสอบบญัชีที่
เหมาะสม รวมทัง้ไดป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา ทัง้นี้ในปี 2561 นายพจน์ อศัวสนิตชิยั ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่4891 จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดัเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยเฉพาะบรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยมาตัง้แต่ปี 2556-2560 รวม 5 ปีจงึครบวาระที่จะต้องมกีาร
เปลีย่นแปลงผูส้อบบญัช ีซึง่นายสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอืนายธนะ
วุฒ ิ พิบูลย์สวสัดิ ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือนางสาวสุลลิต  อาดสว่าง ผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที ่ 7517   แห่งส านกังานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั โดยประเมนิความเป็นอสิระ 
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ โดยเหน็ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบ
วชิาชพีด้วยความเป็นอสิระ มคีวามเป็นกลาง มีประสบการณ์ มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรให้
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 
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1. นายสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื 
2. นายธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 และ/หรอื  
3. นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517  

แห่งส านักงานสอบบญัชี บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
เฉพาะบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยส าหรับปี 2561 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวนเงินไม่เกิน 
1,935,000 บาทต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน 
(BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เตมิ  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 
บาท  กรณีมกีารเปิดบรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบบญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาทต่อหนึ่งบรษิัท 
ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอ
ขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี
รอบปีบญัช ี2561 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบญัช ี2560 

1. ค่าสอบบญัช ี 1.935 ลา้นบาท 1.905 ลา้นบาท 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมติพจิารณาและอนุมตัิการการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2561 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิาณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชือ่ทีเ่สนอ และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็น จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,935,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,234 100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

  
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 

คุณวนัชยั  เลศิศรีจตุพร ผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม จากที่ได้รบัทราบ
ขอ้มูลในวาระที่ 2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  
และบรษิทัย่อย  ในรอบปี 2560 จากการทีบ่รษิทัมผีลประกอบการทีล่ดลงนัน้ ท่านกรรมการ และผูบ้รหิารที่
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เกีย่วขอ้งมแีผนธุรกจิ หรอืแผนบรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์รส าหรบัการด าเนินงานปี 2561 อย่างไร
บา้ง และมแีนวทางการจดัการอุปสรรคและความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิปี 2561 อย่างไร 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  โดยคณะกรรมการทุกท่านมคีวามกงัวล ซึง่จะเหน็ไดว้่าเศรษฐกจิปี 2560 ยงั
ไม่ดเีท่าที่ควร ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้ชี้แจงแผน
ธุรกจิส าหรบับรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์รส าหรบัการด าเนินงานปี 2561     

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัในปี 2560 ทีม่ผีลการด าเนินงานทีไ่ม่
ดมีาจากหลายปจัจยั ส าหรบัดา้นธุรกจิบรรจุภณัฑ ์โดยกลุ่มบรรจจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นทีเ่ป็นตวัหลกัสดัส่วน
ยอดรายไดป้ระมาณ 55%นัน้ เนื่องจากตลาดน ้ามนัมกีารหดตวัอย่างรุนแรงอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อนจาก
การท าธุรกจิมาเป็น 10 ปี ซึง่มใีนบางไตรมาสทีย่อดขายตกไปมาก ในขณะเดยีวกนัในช่วงต้นปี 2560 ที่
ไดร้บัขอ้มลูการวางแผนทางการตลาดของลกูคา้ทีค่าดว่าจะมคี าสัง่ซือ้เขา้มาค่อนขา้งมาก ทางบรษิทัจงึไดม้ี
การเช่าคลงัสนิคา้เพิม่เตมิ หากแต่มกีารหดตวัของตลาดทีรุ่นแรง บรษิทัจงึมคี่าใชจ้่ายส่วนเกนิส่วนนี้เกดิขึน้ 
ประกอบกบัไม่เคยประสบภาวะนี้มาก่อนบรษิทัจงึปรบัตวัเรื่องของการจดัการต้นทุนค่าแรงงานไม่ทนัท่วงท ี
จงึมภีาระค่าแรงงานสว่นเกนิอยู่ชว่งหนึ่ง ซึง่มผีลรุนแรงต่อบรษิทั ส าหรบัการแกไ้ขโดยในสว่นของคลงัสนิคา้
ที่มีการเช่าในปจัจุบันมียอดค าสัง่ซื้อเข้ามาแล้ว อนาคตจะไม่เกิดภาระน้ีอีกต่อไป และส าหรับภาระ
ค่าแรงงานที่มีปญัหาได้มีการปรับให้มีความสมดุลแล้ว ส าหรับในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก 
ในตอนนี้มีแผนการด าเนินที่ Flexible มากขึน้ ปจัจุบนับรษิัทมีแผนการจดัการบรหิารความเสีย่งซึ่งจะ
สามารถควบคุมความเสยีหายได้ดกีว่าเดมิ และส าหรบัส่วนรายได้กลุ่มบรรจุภณัฑ์นม และนมเปรี้ยว ซึ่ง
ลกูคา้มกีารยกเลกิสนิคา้ออกจากตลาด จากการทีล่กูคา้เองไม่สามารถท าตลาดได ้ในปจัจุบนัอยู่ระหว่างการ
เจรจาเรื่องของความเสยีหาย คาดว่าจะได้รบัการชดเชยความเสยีหายจากลูกค้า อย่างไรก็ดีลูกค้าราย
ดงักล่าวไดม้คี าสัง่ซือ้บรรจุภณัฑส์ าหรบัสนิคา้ที่ Active ในตลาดมาเป็น 10 ปีแลว้ ซึง่มมีูลค่าทีแ่น่นอน โดย
อยู่ระหว่างการพฒันาแม่พมิพ ์คาดว่าจะสามารถรบัรูย้อดขายไดภ้ายในปีนี้ ซึง่จะมาชดเชยกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
ทา้ยทีสุ่ดรายไดก้ลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของบรษิทักจ็ะกลบัมาเขม้แขง็ไดเ้หมอืนเดมิจากแผนทีต่ัง้ไวใ้นปี 
2561 ส าหรบัในสว่นรายไดก้ลุ่มชิน้สว่นยานยนต ์ยอดขายลดลงมากในช่วงตน้ปี แต่ในช่วงปลายปี Backlog 
New Model ไดท้ยอยออกมา สง่ผลใหย้อดขายเขา้มาตัง้แต่ช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมาถงึปี 2561 คาดว่า
จะดอีย่างต่อเนื่อง ในขณะทีม่เีหตุกดดนัก าไรค่อนขา้งมาก เน่ืองจากในช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมากถงึตน้
ปี 2561 บรษิทัมกีารพฒันางาน New Model สงูมาก จากการไดง้านจากลูกคา้เป็นจ านวนมาก ส่งผลใหม้ี
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาสนิคา้เกดิขึน้ค่อนขา้งมาก และมกีารรบัรูใ้นปี 2560-2561 ซึง่ระยะเวลาการผลติจะมี
อายุ 5-8 ปี ดงันัน้ค่าใชจ้่ายเหล่านี้ถอืเป็นการจ่ายเพยีงครัง้เดยีว 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนการลงทุนในต่างประเทศ  

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชี้แจงเพิม่เติมว่า ตามที่ได้รบัมอบหมายให้ดูแล
บรษิทัในประเทศจนี ซึง่ในไตรมาสที ่4 ปี 2560 ปญัหาราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้ ผลจากประเดน็เรื่อง
ของสิง่แวดลอ้ม คอืในอดตีกฎหมายของประเทศจนีอนุญาตใหน้ าเศษพลาสตกิรไีซเคลิ โดยประเทศจนีเอง
ถือเป็นแหล่งน าเข้าเศษพลาสติกที่ใช้แล้วทัง้ประเภทขวด และถุงพลาสติกใช้แล้วน ามาแปรรูปเป็นเม็ด
พลาสตกิเกรดต ่าลง ในปีทีผ่่านมามกีารกดดนัดา้นสิง่แวดลอ้มจงึไดม้กีารออกกฎหมายตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 
2560 หา้มน าเขา้เศษพลาสตกิ การน าเขา้ตอ้งมกีารแปรรปูเป็นเมด็พลาสตกิแลว้ ส่งผลใหม้ปีญัหาเรื่องของ
การ Short Supply ส่งผลใหต้้นทุนเพิม่สงูขึน้ในไตรมาส 4 ปี 2560 ในขณะทีย่งัไม่สามารถปรบัราคากบั
ลกูคา้ได ้ซึง่จะตอ้งมกีารปรบัโครงสรา้งราคาใหม่ ทัง้นี้ประเทศในอาเซยีนเริม่มโีรงงานรไีซเคลิทีม่คีนจนีเป็น
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เจา้ของมากขึน้และมกีารสง่กลบัไปทีป่ระเทศจนี โดยสรุปภาพรวมในประเทศจนีบรษิทัเขา้สู่สมดุลในแง่ของ
ตวัวตัถุดบิ ที่ผ่านมามลีูกค้า 1 รายที่กระทบเลก็น้อย โดยปีที่ผ่านมีการเติบโตไม่มากอย่างที่ควรจะเป็น 
หากแต่ลกูคา้มกีารปรบัโครงสรา้งราคาทีด่ขี ึน้ ทัง้นี้ตามทีบ่รษิทัไดม้กีารแถลงว่าจะมกีารลงทุนทีม่ณฑลเจยีง
ซ ูประเทศจนี ซึง่ทางคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทั ณ มณฑลเจยีงซู  ประเทศจนี ซึง่ได้รบั
ค าสัง่ซื้อจากการประมูลงานลูกค้ารายหนึ่งเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์น ้ ามันหล่อลื่น เป็นลักษณะสัญญา 
Conditional Award ซึง่มเีงื่อนไขทีจ่ะตอ้งจดัสง่สนิคา้ใหท้นัตามสญัญา ล าดบัต่อไปจะเป็นการจดทะเบยีนขอ
ประกอบกจิการ การสัง่ซือ้เครื่องจกัร การสัง่ซือ้แม่พมิพ ์การทดสอบผลิตภณัฑ ์โดยกระบวนการต่างๆ นี้มี
การระบุในสญัญาแลว้ จงึไม่ถอืเป็นความเสีย่งทีส่งูมาก แต่กไ็ม่ถึงกบัไม่มคีวามเสีย่งเลย โดยบรษิทัมกีาร
วางแผนการบรหิารทีเ่หมาะสม ซึง่มัน่ใจว่าในปี 2562 จะสามารถสรา้งยอดขายไดค้าดว่าจะเตบิโตปีละ 300 
ลา้นบาท มสีญัญาประมาณ 7 ปี ซึง่มณฑลเจยีงซ ูประเทศจนี ถอืเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ จะท าใหย้อดขาย
เตบิโตดขีึน้คาดว่าจะ Double Growth ซึง่เขตเศรษฐกจิของประเทศจนีหากทางเหนือกจ็ะเป็นเทยีนจนิ ทาง
ภาคกลางจะเป็นเจยีงซ ูและไทจ้าง ทางใตจ้ะมกีวางเจา ตงก่วน และเซนิเจิน้  มกีารขยายไปไทเป และฉงชิง่ 
ซึง่บรษิทัไดเ้ขา้ไปอยู่แลง้ถงึ 2 จุด จงึถอืเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีค่าดว่าจะมโีอกาสในการเตบิโตมากขึน้      

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิัท ได้มีการดูแลเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชดิ ทัง้นี้ขอ
มอบหมายให้รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นผู้ชีแ้จงเพิม่เติม
เกีย่วกบัแผนการบรหิารความเสีย่ง 

รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ขอใหท้่านผูถ้อื
หุน้วางใจ คณะกรรมการบรหิาความเสีย่งใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งเป็นอย่างมาก โดยในปีที่
ผ่านมามกีารประชุมหลายครัง้ ทางผูบ้รหิารของบรษิทัใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะการวางแผน
บริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และมองทิศทางของธุรกิจจะมีอะไรเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะการหดตวัของตลาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น ซึง่มสีนิคา้ทดแทนคอืเรื่องของ EV ซึง่ตวันี้ไม่ใช้
น ้ามนัใชร้ะบบไฟฟ้า ดงันัน้บรษิทัจงึมกีารประเมนิทศิทางการด าเนินงานต่อไปจะต้องมกีารขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาดนอกเหนือจากบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะเรื่องของชิน้ส่วนยานยนต์ และ
บรรจุภณัฑเ์คมภีณัฑอ์ื่นๆ ในสว่นของสนิคา้อุปโภค บรโิภคทีส่ว่นแบ่งทางการตลาดยงัไม่มากนกัว่าจะไปใน
ทศิทางนัน้ได้อย่างไร การผลติ Smart Plastic เป็นบรรจุภณัฑท์ี่ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค
อย่างไรในอนาคต  ให้ท่านผู้ถือหุ้นวางใจว่าในเรื่องของความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
ความส าคญัเป็นอย่างมากและมกีารปฏบิตัอิยา่งจรงิจงับรษิทัมแีผนปฏบิตักิารทีจ่ะรองรบัยุทธศาสตรท์ีว่างไว ้

คุณสุชาติ  ตราบชัว่กลัปาว์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องความคืบหน้าการลงทุนใน
ประเทศจนี 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายให้ดร.พิรุฬห์  เหมมณฑารพ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจง
เพิม่เตมิเกีย่วกบัความคบืหน้าการลงทุนในประเทศจนี 

ดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการ ไดช้ีแ้จงว่า เบือ้งตน้ไดร้บัใบอนุญาตการประกอบกจิการจากหน่วยงาน
รฐับาลจนีแลว้ ต่อไปจะเป็นการขออนุญาตเรื่องการป้องกนัอคัคภียั และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการปรบัปรุง
อาคารโรงงานที่เช่า การจัดซื้อเครื่องจักร ซึ่งเป็นไปตามที่ คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จง บรษิทัเชื่อว่าองค์ประกอบทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนทีว่างไว้ จะสามารถจดัส่ง
สนิคา้ใหล้กูคา้ไดท้นัตามสญัญา  



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
 

-23- 

คุณดุสติ  บุดดี ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องสทิธปิระโยชน์ของบตัรส่งเสรมิการลงทุน
(BOI) ของบรษิทัคงเหลอืจ านวนกีใ่บ และแต่ละใบเหลอืสทิธปิระโยชน์กีปี่ และรายไดข้องสาขาสมุทรสาคร 
และสาขาชลบุร ีทัง้สองสาขามบีตัรสง่เสรมิการลงทุน(BOI) จ านวนกีใ่บ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละ
การเงนิ เป็นผูช้ีแ้จง 

คุณพริม ชยัวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชแีละการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) มีบตัรส่งเสรมิการลงทุน(BOI) คงเหลอืจ านวน 5 บตัรและของบริษัท มลิล์แพค จ ากดั 
บรษิทัย่อย อกีจ านวน 2 บตัร การหมดอายุของบตัรจะทยอยหมดโดยในปีนี้จะหมดอายุ 1 ใบ ในปีหน้าหมด
อกี 1 ใบ และในส่วนของบตัรอื่นๆ นัน้จะหมดอายุประมาณ 2 ปี ขา้งหน้าจ านวน 1 ปี และ 4 ปีขา้งหน้า
จ านวน 1 ใบส่วนอกี 1 ใบจะเป็นบตัรทีข่อไวแ้ละยงัไม่ไดเ้ปิด โดยจากการทีบ่รษิัทมกีารลงทุนที่ผ่านมา
รฐับาลมกีารประกาศมาตรการส่งเสรมิการลงทุน ซึ่งบรษิทัมกีารลงทุนเพื่อใหเ้ขา้เกณฑท์ี่จะไดร้บัส่งเสรมิ
การลงทุนตามมาตรการพเิศษนี้ สง่ผลใหส้ามารถขยายการรบัสทิธปิระโยชน์จาก 7 ปีต่อไดอ้กี 5 ปี ส าหรบั
บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั บรษิทัย่อย จะหมดในระยะเวลาใกลเ้คยีงกนั ซึง่ไม่เกนิ 2 ปี ส าหรบัภาพรวมรายได้
สาขาสมุทรสาครซึง่เป็นรายไดห้ลกั ซึง่บตัรสง่เสรมิการลงทุนทัง้หมดจะอยู่ทีส่าขาชลบุร ีเพราะเป็นกลุ่มของ
เครื่องจกัรใหม่ และโรงงานตัง้อยู่ในเขตอุตสาหกรรม อยู่ในเงื่อนไขทีจ่ะไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ส าหรบั
บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั บรษิทัย่อยตัง้อยู่เขตบางบอน กรุงเทพ ซึง่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในกลุ่มธุรกจิ
บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ SMEs สว่นสาขาสมุทรสาครมกีารใชเ้ครื่องจกัรเก่า และไม่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จงึ
ไม่เขา้เงื่อนไข SMEs จงึไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน  

คุณสชุาต ิ ตราบชัว่กลัปาว ์ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องสทิธทิางภาษีเนื่องจากในปีนี้มี
รายไดก้ลบัเขา้มาตาม พ.ร.ก.ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่604) หากเฉลีย่เป็นระยะเวลา 5 ปีจะได้
ลดหย่อนปีละเท่าไหร่ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละ
การเงนิ เป็นผูช้ีแ้จง 

คุณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ ได้ชีแ้จงว่า ส าหรบัรายได้ Non-BOI ซึง่มี
โรงงานพ่นสทีีม่ผีลขาดทุนสะสม ดงันัน้โดยรวมของ Non-BOI จะยงัคงเหลอืผลขาดทุนสะสมยกมาเหลอือยู่
ส าหรบัใชส้ทิธทิางภาษ ีส าหรบัเรื่องของเงนิลงทุนทีไ่ดส้อบถามว่าจะหกัไดเ้ท่าไหร่ ในตอนนี้มลูค่าเงนิลงทุน
เนื่องจากมหีลายบตัรตอนนี้บตัรสุดท้ายที่มกีารลงทุนค่อนขา้งมาก และเนื่องจากมบีางบตัรที่มเีครื่องจกัร 
Utilized ไม่เตม็ทีต่ามมาตรการใหม่ท าใหม้กีารหกักลบลบกนัระหว่างขาดทุน และก าไรของบตัรอื่น ท าให้
มลูค่าเงนิลงทุนของแต่ละบตัรยงัสงูอยู่คาดว่าน่าจะยงัใชไ้ม่หมดภายใน 7 ปี  

คุณสชุาต ิ ตราบชัว่กลัปาว ์ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามจากผลประกอบการของโรงงานพ่นส ี
มผีลการด าเนินงานเป็นอย่างไรบา้งและคาดว่าจะมผีลขาดทุนเท่าใดส าหรบั Deferred Tax ยกไปปีต่อๆ ไป
ไดเ้ท่าไหร่ และส าหรบัโรงพ่นสเีกดิ Defect สงู ปจัจุบนัเป็นอย่างไรบา้ง และ Backlog ของโรงพ่นส ี

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็น
ผูช้ีแ้จง  

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัโรงพ่นสปีีทีผ่่านมามผีลขาดทุนจาก
ยอดขายทีล่ดลงเนื่องจากมโีมเดลของลกูคา้บางโมเดลทีห่มด Life ลง ในขณะทีโ่มเดลใหม่ทีไ่ดง้านยงัไม่เริม่ 
Start Production นี้คอืภาพปี 2560 ต่อเนื่องจนถงึจนไตรมาส 1 ปี 2561 ส าหรบัโมเดลใหม่จะเริม่ขายจริง
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เดอืนพ.ค. – สิน้ปี2561 คาดว่าจะสามารถ Utilized ไดถ้งึ 60% ซึง่เมื่อถงึกลางปี 2562 จะมงีานโมเดลใหม่
เขา้มาซึง่คาดว่า Utilized โรงพ่นสไีดท้ัง้หมด 80%-90% กจ็ะถงึจุดทีม่กีารลงทุนหากมยีอดขายจากลูกคา้
ใหม่เขา้มา ส าหรบัในตอนน้ีบรษิทัม ีBacklog จนเตม็ Capacity ในปีหน้า เน่ืองจากทีผ่่านมาฝ่ายขายมกีาร
ท างานอย่างหนกัส าหรบัตลาดโรงพ่นส ีซึง่เป็นธุรกจิทีม่กีารใช ้Fixed Cost สงูดงันัน้จงึตอ้งมยีอดขายเขา้มา
ค่อนขา้งมากจงึจะถงึจุดคุม้ทุน และก าไรไดอ้ย่างยัง่ยนื ซึง่ในปจัจุบนับรษิทัมกีารฝงัตวัเขา้ไปในกลุ่มลูกคา้
รายใหญ่ในหลายๆ รายอย่างมัน่คง และไดร้บัการพจิารณาให้งานพ่นสเีพิม่ขึน้เรื่อยๆ  โดยมองว่าโรงงาน
พ่นสจีะได้ก าไรในปลายปีนี้เป็นลกัษณะเดอืนต่อเดอืนและในปีหน้าคาดว่าจะไม่ขาดทุน ส าหรบัเรื่องของ 
Defect ทีส่งู เนื่องจากเป็นธรรมดาของธุรกจิโรงพ่นสอียู่แลว้ เป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัในเรื่องของการจดัการ
ทางด้านการผลิต ซึ่งบริษัทใช้เทคโนโลยีข ัน้สูงที่สุดในประเทศไทยที่มีปจัจุบัน ซึ่งมีการลงทุนในด้าน
เทคโนโลย ีทัง้นี้บรษิทัถอืเป็นผูผ้ลติทีม่ขีองเสยีน้อยกว่าค่าเฉลีย่โดยทัว่ไป 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละ
การเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิ 

คุณพริม ชยัวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชีและการเงนิ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของ Deferred Tax 
ส าหรบัรายไดจ้ากธุรกจิ BOI รวมกนัแลว้มกี าไรจงึไม่มกีารใช ้ส่วนรายไดจ้ากธุรกจิ Non-BOI เนื่องจากมี
ขาดทุนสะสมยกมาจงึไม่มกีารใชเ้ช่นเดยีวกนั โดยตวัเลขทีเ่หน็ในงบการเงนินัน้จะเป็นในส่วนของการตัง้
ส ารองต่างๆ เช่น การตัง้ส ารองผลประโยชน์ของพนกังาน 

คุณสชุาต ิ ตราบชัว่กลัปาว ์ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม รายไดท้ีม่ณฑลเจยีงซู ประเทศจนี 
ของสญัญาใหม่จ านวน 300 ลา้นบาท จะเขา้มาประมาณช่วงไหนและ Break even เมื่อไหร่ 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
เป็นผูช้ีแ้จง  

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า รายไดท้ีเ่ขา้มาน่าจะประมาณไตร
มาส 2 ปี 2562 ช่วงนี้เป็นช่วงการ Develop สว่น Break even ค่อนขา้งเรว็แต่ไม่ขอระบุจ านวนปี 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละ
การเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิ 

คุณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชแีละการเงิน ได้ชี้แจงว่า หากมองจุดคุ้มทุนว่างบก าไร
ขาดทุนเป็นปีต่อปีเป็นอย่างไร กจ็ะเป็นก าไรตัง้แต่ปีแรกอยู่แลว้ เพราะเป็นลกัษณะงานทีป่ระมูลทีย่อดขาย
อยู่แลว้ และดว้ยโครงสรา้งต้นทุนกด็ูแลว้ประมาณยอดขายตาม Forecast ของลูกค้าทีใ่หม้า ไม่เป็นภาระ
ของทางบจก.PJT ประเทศจนี ส าหรบัเรื่องของ IRR ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารหารอืซึง่
เป็นไปตามนโยบายซึง่เป็นแต่ละโครงการลงทุนว่าจะต้องม ีIRR อยู่เท่าไหร่ ซึง่ตวัเลขอาจจะเปิดเผยไม่ได้
เป็นขอ้มลูภายใน ซึง่มากกว่าตน้ทุนทางการเงนิ และค่า WACC ของบรษิทั  

คุณกติติคุณ  พลิาผิว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม โดยตนเองได้มกีารลงทุนซื้อหุ้นของ
บรษิทัซึง่มรีาคาขึน้ๆ ลงๆ จงึอยากทราบวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารเรื่องของรายได ้ความเสีย่งเรื่องของวตัถุดบิ 
การควบคุมวตัถุดบิ การหารายไดเ้พิม่ เช่นค่ายรถยนตย์ุโรปเขา้มาตัง้ฐานการผลติในไทยบรษิทัมกีารเขา้ไป
ท างานร่วมกนักบับรษิัทเหล่านัน้หรอืไม่ และส าหรบัตลาดสนิค้าที่ประเทศจนี เป็นตลาดทีม่ปีระชากรเป็น
จ านวนมากวสิยัทศัน์มองอกี 4-5 ปีเป็นอย่างไรบ้าง และส าหรบัรายได้จากประเทศจนีจะมีการเติบโต
มากกว่าในประเทศไทยหรอืไม่ และส าหรบัประเดน็ที ่2 วตัถุดบิหลกัในการผลติของบรษิทัเป็นเมด็พลาสตกิ 
ซึง่เรื่องของสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ส าคญัในอนาคตจะเปลีย่นบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ อาจจะท า
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ใหพ้ลาสตกิหายไป บรษิทัมองเรื่องเหล่าน้ีอย่างไร และเรื่อง EV ทีเ่ขา้มาจะท าใหร้ายไดล้ดลงหรอืไม่ หรอืใน
ส่วนประกอบของรถ EV ชิน้ใดทีใ่ชพ้ลาสตกิ โดยบรษิทัมกีารเขา้ไปหารอื หรอืรอใหบ้รษิัทเหล่านี้เขา้มา 
วสิยัทศัน์อกี 3-5 ปีเป็นอย่างไร และเรื่องของการลงทุนในอนาคต 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็น
ผูช้ีแ้จง  

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ได้ชี้แจงว่า ส าหรบัในอนาคตวสิยัทศัน์ของบรษิัทจะ
เป็นไปตาม Core Business บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญเรื่องพลาสตกิ โดยบรษิทัมทีางเลอืกในการเขา้กลุ่ม
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทัง้ไทย และจนีนี้คอืการมองในอนาคต ส าหรบัผลกระทบต่อ Packaging ส าหรบั
เรื่องของ EV ทีก่ าลงัจะเขา้มา รถยนตร์ุ่นใหม่ๆ ทีผ่ลติในประเทศไทย ก าลงัเริม่ Launch Product ปลายปีนี้
และปีหน้า รวมถงึส่วนทีลู่กคา้ก าลงัจะมกีาร Mass Production ประมาณปี 2564-2565 รถยนต์ทัง้หมด
ยงัคงใชเ้ครื่องยนตส์นัดาปภายในอยู่เกอืบทัง้หมดทุกค่ายไม่ใช่ EV คาดว่าเครื่องยนต์สนัดาปภายในอกี 10 
กย็งัคงใชอ้ยู่สงูมาก ส าหรบัประเทศไทยเองเป็นฐานในการส่งออกไปยงัอาเซยีน อเมรกิาใต้ และแอฟรกิา  
ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศทีย่งัไม่มคีวามพรอ้มเรื่องของ EV ส าหรบัค่ายรถยนต์ฝงัยุโรปเช่น Mercedes-
Benz, BMW และ Volkswagen ค่ายรถยนต์เหล่านี้ไม่ใชฐ้านการผลติใหญ่ในไทย หากค่ายรถยนต์ยุโรปจะ
เปลี่ยนเป็น EV ไม่กระทบในไทย และส าหรบัเรื่อง EV ในประเทศญี่ปุ่นยังถือเป็นเรื่องที่ไกลมาก 
Infrastructure ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในญี่ปุ่น เป็น Infrastructure ของรถ Internal Competition ทัง้หมด 
ซึง่อุตสาหกรรมใหญ่และเตบิโตมาก โดยก่อนหน้าน้ีไดม้กีารหารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญมองว่ารฐับาลญี่ปุ่นยงัคง
รกัษารปูแบบเครื่องยนตส์นัดาปภายในอย่างถงึทีส่ดุ ส าหรบัประเทศทีจ่ะมกีารขบัเคลื่อนเรื่องนี้ไดร้วดเรว็จะ
เป็นประเทศจนี หากแต่จนีไม่มฐีานการผลติรบัรองการส่งออกจากประเทศไทยเลย  เนื่องจากผลติเองใน
ประเทศ และมีการน าเข้าจากยุโรป และอเมริกามากกว่า หากมองธุรกิจของบริษัทกลุ่มบรรจุภัณฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นระยะเวลาอกี 10 ปียงัไม่กระทบ ส าหรบักลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์หากมกีารเปลีย่นแปลงเป็น EV 
ส่วนที่กระทบจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโลหะ และเครื่องยนต์ระบบส่งก าลงั  หากแต่ไม่ใช้ชิ้นส่วน
พลาสตกิทีบ่รษิทัผลติอยู่แทบไม่มผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงเรื่องของ EV เลย เนื่องจากบรษิัทผลติ
ชิน้สว่นทีเ่ป็น Interior & Exterior ดงันัน้หากเกดิการเปลีย่นแปลงกจ็ะยงัคงใชพ้ลาสตกิ Interior & Exterior 
ส าหรบัประเดน็ทีไ่ดส้อบถามว่าบรษิทัมคีวามพรอ้มอะไรเกีย่วกบัเรื่องของ EV บา้ง ในปจัจุบนับรษิทัไดร้บั
ค าสัง่ซือ้จากค่ายรถยนต์ EV แห่งหนึ่งทีม่กีารเปิดตวัสนิคา้ในงานมอเตอรโ์ชวท์ีผ่่านมา ซึง่ปจัจุบนัลูกคา้มี
ยอดจองรถยนต์แลว้จ านวน 1 พนัคนัทีจ่ะต้องส่งมอบในไตรมาสที ่1 ปี 2562 ใหก้บัผูส้ ัง่จอง โดยมกีารตัง้
ฐานการผลติในประเทศไทย รวมถึงเป็นฐานในการส่งออกด้วย ซึ่งชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์เกือบ 100% 
บรษิทัเป็นผูผ้ลติ โดยจะออกขายปลายปีนี้ ซึง่อยู่ระหว่างการพฒันาแม่พมิพ ์ทัง้งานพลาสตกิและงานพ่นสี
จงึเป็นเหตุผลว่าหากเปลีย่นเป็นระบบ EV บรษิทักย็งัคงไดป้ระโยชน์โดยจะไดง้านทีเ่ป็น Exterior มากขึน้ 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลงทุนในประเทศจนี 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชี้แจงเพิม่เติมว่า ส าหรบัประเด็นที่สอบถามว่า
รายไดข้องประเทศจนีจะเตบิโตมากกว่าในไทยหรอืไม่ โดยบรษิทัไม่ไดม้องภาพนัน้ เนื่องจากตวับรษิทัเอง
เป็นต่างชาติ ต้นทุนย่อมสูงกว่าโดยสิง่ที่บริษัทถือเป็นเป็นจุดหลกัในการยอมรบัจากลูกค้าคือเรื่องของ
คุณภาพ บรหิาร และเทคโนโลยทีีส่งูกว่า โดยลูกคา้เป็น Multinational Company ไม่ไดม้องเรื่องราคาแต่
มองเรื่องคุณภาพ ความมัน่คงในการใหบ้รกิาร และการมองหา Partnership โดยในอนาคตบรษิทัในจนีจะ
มองภาพนี้ขึน้เรื่อยๆ การซือ้ขายสนิคา้ต่อไปแทนทีจ่ะเป็นระบบผูซ้ือ้ ผูข้าย แต่เป็นระบบ Partnership แทน 

https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars.html
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars.html
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โดยประชากรจนีมจี านวนสูงมากการบรโิภคสูงมากหากมกีารผลติเรื่องบรรจุภณัฑ์ Food ดงันัน้ปจัจุบนั
ตอ้งการขยายเพื่อใหเ้กดิความมัน่คงในลกัษณะ Cash Cow ใหไ้ดท้ าใหเ้มอืงจนีไม่เป็นภาระต่างๆ ต่อไปจงึ
จะมุ่งเรื่องของบรรจุภณัฑก์ลุ่ม Food มากขึน้เป็นการลดความเสีย่งเรื่องของ EV ทีก่ าลงัจะเขา้มาในประเทศ
จนี เรว็กว่าประเทศอื่นๆ โดยหลกัจะเป็นการพฒันาตามญี่ปุ่น ยุโรป และอเมรกิาไปเรื่อยๆ ส าหรบัในจนี
หากตอ้งการจะเป็นผูน้ าจะตอ้งกา้วขา้มไปถงึเรื่องของ EV Car ซึง่ไม่ใช่เรื่องง่าย ประเทศจนีตอนนี้ประกอบ
รถยนต์ประมาณ 20 ลา้นคนั/ปี เป็น 10 เท่าของประเทศไทย โดยรฐับาลจนีตัง้เป้าในระยะเวลาอกี 2-3 ปี
รถยนต์ภายในประเทศจนี 10% จะเป็น EV คดิเป็น 2 ลา้นคนั คงเหลอือกี 18 ลา้นคนัยงัคงใช้น ้ามนั
เชือ้เพลงิ โดยมุมมองบรรจภุณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นอกี 5-10 ปีอาจจะไม่มกีารเตบิโตแบบหวอืหวามากนกัแต่กจ็ะ
ยงัไม่หายไป ส าหรบัประเทศจนีมีการพฒันาลดช่องว่างของคนรวยคนจนและท าให้คนมรีายได้มากขึ้น
จบัจ่ายใชส้อยมากขึน้ โดยบรษิทัไดเ้ปรยีบจากการมบีรษิทัหลายจุด และพยามยามสรา้งความไดเ้ปรยีบใน
การบรหิารจดัการ และองค์ความรู้ โดยบรษิัทที่จนีสามารถช่วยบรษิัทในไทย Sourcing Suppliers ใน
ต่างประเทศ และบรษิัทในไทยไดช้่วยดา้นเทคโนโลยใีหก้บับรษิทัทีจ่นี จงึจะเหน็ความเชื่อมโยง Synergy 
ระหว่างกนัเป็นจุดทีบ่รษิทัเหนือกว่าคู่แขง่ในหลายรายในประเทศไทย   

คุณกติตคิุณ  พลิาผวิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามส าหรบับรรจุภณัฑท์ีบ่รรจุอาหารแนวโน้ม
การใชพ้ลาสตกิ และในอนาคตจะลดลงหรอืไม่ จะมกีฎหมายเขา้มาควบคุมหรอืไม่ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็น
ผูช้ีแ้จง 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ี้แจงว่า บรรจุภณัฑท์ีใ่ส่อาหารไดท้ัง้หมดมปีญัหา
เรื่องของสิง่แวดลอ้ม ทัง้โลหะและพลาสตกิ หากแต่จะตอ้งตอบโจทยเ์รื่องของการรไีซเคลิใหไ้ด ้ซึง่พลาสตกิ
ทัง้หมดทีบ่รษิทัผลติสามารถรไีซเคลิได ้ส าหรบัพลาสตกิทีย่่อยสลายเองไดค้อื Bio Plastic อกีนานมากกว่า
จะมาถงึจุดที ่Commercial ไดผู้้บรโิภคต้องการใช้ตวันี้ หากแต่ต้นทุนยังไม่สามารถน าสู่การแข่งขนัทาง
ธุรกิจได้ยงัไม่มีบริษัทพลาสติกใดริเริ่มผลิต หากแต่มองในอนาคตเรื่องของ Bio Plastic เกิดขึ้นจริง 
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง เครื่องจกัรของบรษิทัสามารถรองรบัไดส้ามารถผลติบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุเหล่านี้ได ้
หากแต่ทุกวนันี้ยงัไม่มลีูกค้ารายใดต้องการใช้บรรจุภณัฑ์ประเภทนี้เนื่องจากไม่ตอบโจทย์การตลาดของ
ลกูคา้ โดยสรุปฝา่ยบรหิารไม่กงัวลว่าพลาสตกิจะถูกใชน้้อยลง โดยไม่กงัวลเรื่องเหล่าน้ีมาก หากแต่จะเป็น
กลุ่มบรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นขวด PET ทีม่กีารรไีซเคลิไดย้ากอาจจะถูกลดการใชล้ง   

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  คณะกรรมการมกีารก าหนดทมีตดิตาม Disruptive Technology แมแ้ต่เรื่อง
ของ Packaging ใหม่ที่ออกมากม็กีารติดตามอย่างใกล้ชดิ เพราะเรื่องเหล่านี้หากมกีารเปลี่ยนแปลงกจ็ะ
เปลีย่นแปลงอย่างทนัททีนัใด รวมถงึคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารตดิตามอย่างใกลช้ดิ 

คุณสชุาต ิ ตราบชัว่กลัปาว ์ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดใ้หค้วามเหน็ โดยขอ้เสนอแนะใหก้ารประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ต่อไปเปลี่ยนสถานทีจ่ดัประชุม ทีส่ามารถเดนิทางไดส้ะดวกกว่าเดมิอาจจะเป็น
บรเิวณใกลส้ถานีรถไฟฟ้า เน่ืองจากบรเิวณน้ีการจราจรตดิขดัมาก 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  โดยขอรบัค าเสนอแนะและมอบหมายใหฝ้่ายบรหิารน าไปพจิารณาสถานที่

จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ต่อไป 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 และกล่าวปิดประชุม 
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อนึ่ง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 09.00  น. ได้มผีู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
เพิม่เตมิ  ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 5 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ
เพิม่เตมิอกี 3 ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 24 ราย  ผูถ้อื
หุน้ทีม่อบฉันทะ จ านวน 33 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ  จ านวน  57 ราย   
ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 352,061,234หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.3262 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
ปิดประชุม  เวลา 11.00 น. 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

  
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบรษิทั 
                       (นางพรมิ  ชยัวฒัน์) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

รายงานประจ าปี 2561 ในรปูแบบคิวอารโ์ค้ด (QR Code) 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3 

(โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบียนทีจ่ดัส่งทางไปรษณีย)์ 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

 

 

ช่ือ รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์ 
อายุ 55  ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการท่ี
เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการอสิระ 

การศึกษา - ปรญิญาเอก สาขาการเงนิ  สถาบนัการศกึษา  University of Mississippi, 
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิการเงนิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาตร ี สาขาวทิยาศาสตร(์เคมวีศิวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่240/2017 
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที ่9/2017 
- หลกัสตูร Compensation Survey รุ่นที ่1/2011  
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที ่2/2013  
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committeeรุ่นที ่12/2011 
- หลกัสตูร Director Accreditation   Program (DAP) รุ่นที ่35/2005 

ประวติัการท างาน -  2554 -ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง  :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการการตรวจสอบ  :  
บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2553–ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
(ชื่อเดมิ บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท ์แอนด ์เคมคิลัส ์จ ากดั 
(มหาชน))  

 - ปี 2552–ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 - ปี 2551–ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549–ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ : 

บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2550 – 2553 คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 - ปี 2547 – 2549 รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ                 
/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 4 บรษิทั ไดแ้ก ่
- ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ    

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

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

: บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ                              

บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 28 มกราคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 ปี  

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

หุน้สามญัจ านวน 156,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.027 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจุบนั หรอืในช่วง 2 
ปี ทีผ่่านมา 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ คุณสมบตั ิ
1. เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน  พนักงาน  ลูกจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่

ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
  เป็น   ไม่เป็น 

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

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

ช่ือ นางมาลี  เหมมณฑารพ 
อายุ 75  ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการท่ี
เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการ 

การศึกษา - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นแพว้วทิยา 
การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่90/2011 

ประวติัการท างาน - ปี 2560–ปจัจุบนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2561–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2556–2560 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

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

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
 - ปี 2554-2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ. คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2533–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 6 บรษิทั  ไดแ้ก ่

1. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
3. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
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4. บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
5. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
6. บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1 มนีาคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 ปี 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

หุน้สามญัจ านวน  101,725,566 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 17.72 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

หุน้สามญัจ านวน  88,241,747 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 15.37 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3  
เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่5 

 
   

-34- 

ขอ้มูลผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

 

ช่ือ ดร.พิรฬุห ์ เหมมณฑารพ 
อายุ 45  ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการท่ี
เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการ 

การศึกษา - ปรญิญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla 
- ปรญิญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla 
- ปรญิญาตร ีวศิวอตุสาหการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่90/2011 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่150/2011 
- หลกัสตูร Director Breakfast Talk รุ่นที ่2/2011 
- หลกัสตูร Financial Statements for Director รุ่นที ่13/2011 
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุ่น 13/2014                                                                                                            
สภาวชิาชพีบญัช ี
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที ่11/2013 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-  หลกัสตูรธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุ่นที ่5 
สถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่ออุตสาหกรรม 
-  หลกัสตูรสรา้งเสรมิศกัยภาพผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อกา้วสูยุ่คดจิทิลั รุ่นที ่2  

ประวติัการท างาน - ปี 2560 -ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร 
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2561–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2561 -ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 
 - ปี 2556 -2560 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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ประวติัการท างาน - ปี 2556–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
(ต่อ) - ปี 2554–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2553–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/  
ผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิารและห่วงโซ่อุปทาน  / 
ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551-2554 กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานการผลติ /  
ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 - ปี 2547-2551 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ   
: วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 7 บรษิทั  ไดแ้ก ่

1. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
3. บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
4. บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
5. บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
6. บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั 
7. บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 28 มกราคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 ปี 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

หุน้สามญัจ านวน  35,688,640 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 6.22 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

-ไม่ม-ี 
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ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ และคณุสมบติักรรมการอิสระ                                                                             
ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

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

บรษิัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบรษิัทให้ประกอบด้วยกรรมการอสิระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั  

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

ทัง้นี้ หากมกีรรมการอสิระคนหนึ่งคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้
กรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการอสิระทีต่นแทน 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ  

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

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

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

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://f.ptcdn.info/365/033/000/1436774288-1-o.jpg&imgrefurl=http://pantip.com/topic/33915076&h=150&w=336&tbnid=zJDg9hlumuOu6M:&docid=3V5Rf5UT1DvMCM&ei=iY8xVtfJDITcmAXA5IfYBA&tbm=isch&ved=0CHwQMyhLMEtqFQoTCJeyvePb5sgCFQQupgodQPIBSw
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้
แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อสิระ 

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

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

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

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอสิระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี  ส าหรับจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี                  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2562 

 

 

 

 

1. นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโทการบญัช ี(บช.ม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรกีารบญัช ี(บธ.บ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การฝึกอบรม - เขา้รบัการอบรมสมัมนา เกีย่วกบัดา้นบญัช ีและสอบบญัชอีย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัช ี15 ปี 

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ใหค้วามเหน็ชอบ 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากร  

 - กลุ่มธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ อาท ิอุตสาหกรรมการผลติ  

  ธุรกจิโรงพยาบาล ธุรกจิซือ้มาขายไป กองทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนรวม 

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2562 

 

 

 

 

3. นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6699 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาการสอบบญัช ี 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การฝึกอบรม - หลกัสตูรเกีย่วกบัดา้นบญัช ีดา้นการสอบบญัช ีและการบรหิารจดัการ              

  อย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ใหค้วามเหน็ชอบ 

- กลุ่มธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ อาท ิธุรกจิอุตสาหกรรม 

  การผลติ ธุรกจิซือ้มาขายไป ธรุกจิโรงพยาบาล ธุรกจิบรกิารซอฟตแ์วร ์ 

  ธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส ์กองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนรวม  

  และกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

2. นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7517 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม) สาขาการจดัการ  

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ประสานมติร 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัช ี

  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การฝึกอบรม - หลกัสตูรเกีย่วกบัดา้นบญัช ีดา้นการสอบบญัช ีอย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบพเิศษ Due Diligence 

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ใหค้วามเหน็ชอบ 

- กลุ่มธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ อาท ิธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ   

  ธุรกจิซือ้มาขายไป ธุรกจิใหเ้ชา่รถยนต ์ธุรกจิโรงพยาบาล  

  ธุรกจิบรกิารและสือ่สิง่พมิพ ์ธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส ์กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

  กองทุนรวม และกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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วิธีการลงทะเบียน และเอกสารท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

1. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

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

ชาวต่างประเทศ)  ทีย่งัไม่หมดอายุของผูถ้อืหุน้เพื่อลงทะเบยีน 
1.3. กรณีมกีารแกไ้ขชื่อ-ชื่อสกุล  จากทีป่รากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวดว้ย 

2. การมอบฉันทะ 

2.1. ผูร้บัมอบฉนัทะลงนามและน าสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ณ ตอนลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชมุ  

2.2. บุคคลธรรมดา 
(1) ผูร้บัมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

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

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

หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) 

2.3. นิติบุคคลไทย 
(1) ส่งหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส่งส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผู้ถอืหุ้น ออกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน โดยกรมพฒันา

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

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

2.4. นิติบุคคลต่างด้าว 
(1) หนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้

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

(2) เอกสารที่มไิด้มตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้ รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่6  
 

 

-43- 

3. ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมลีงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมี
การรบัรองลายมอืชื่อโดยโนตารพีบัลคิ (Notary Public) 

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

5. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสอืมอบฉันทะที่ระบุ
ขอ้ความครบถว้นสมบรูณ์แลว้ มายงั 

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

6. ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุได้
ตัง้แต่เวลา 7.00 น. ของวนัพธุที ่24 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 
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ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชมุ 

หมวดที ่4 ขอ้ 36 

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

2. องคป์ระชมุ 

หมวดที ่4 ขอ้ 37 

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

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

3. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ขอ้ 38 

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

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

หมวดที ่4 ขอ้ 39 

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

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

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

หมวดที ่4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอื
มแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผู้ถอืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ขอ้ 41 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ขอ้ 42 

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

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

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทุนกนั 

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

หมวด 3 ขอ้ 15 

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

หมวด 3 ขอ้ 17 

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื 

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้      
ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้ 

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

หมวด 3 ขอ้ 18 

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

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

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

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

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

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

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)       อายุ    ปี อยู่บา้นเลขที ่    

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 
อากร 

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

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

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาต ิ    

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

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

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)           อายุ            ปี 

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

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

(3)           อายุ           ปี 
อยู่บา้นเลขที ่                    ถนน                 ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต   
              จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์     
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้     เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพธุที ่24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจม่  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

 วำระท่ี 1  เรือ่ง พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2561 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออก  เสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 2  เรือ่ง พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2561 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 
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 วำระท่ี 3  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของ บริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ส ำหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 4  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรงดจดัสรรเงินก ำไรเพื่อตัง้ส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำย
ปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวำคม 2561  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

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

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์    
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

ชื่อกรรมการ นางมาล ี เหมมณฑารพ     
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

ชื่อกรรมการ ดร.พริุฬห ์ เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 6  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 7  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

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

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณี
ทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
หมำยเหต ุ
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  ในวนัที ่24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

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

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

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

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)                       อายุ            ปี  

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

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

(3)                      อายุ           ปี  
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง        
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ 
เลขที ่92 ซอยแสงแจม่  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

      หุน้สามญั    หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 
     หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ดงันี้ 

 วาระท่ี 1  เรือ่ง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระท่ี 2  เรือ่ง พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2561 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 3 เรือ่ง พิจารณาอนุมติังบการเงินของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทัยอ่ย ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 4  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายปัน
ผลจากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

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

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์      
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

    ชื่อกรรมการ นางมาล ี เหมมณฑารพ  
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

ชื่อกรรมการ ดร.พริุฬห ์ เหมมณฑารพ       
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 6  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 7  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
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 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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

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

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

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

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  

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

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง 
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  

หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 

 

 

ช่ือ นายณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 

อายุ 50  ปี 

สญัชาติ  ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการอสิระ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการสรรหา และ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ท่ีอยู ่ 63 ซอยสมี่วงอนุสรณ์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      : บรษิทั นูนา จ ากดั 
2)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      :  บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม ี
 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.05 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ มสีว่นไดเ้สยี 
ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
Requisition Form for Annual Report  

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

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

เรยีน   เลขานุการบรษิทั  
Dear   PJW Corporate Secretary,  
  
ขา้พเจา้  
I,(name)  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
ทีอ่ยู ่  
Address  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

เมอืง/จงัหวดั ประเทศ 
City  ……………………………………………………………. Country  ……………………………………………………….. 
รหสัไปรษณีย ์  
Postcode  ……………………………………………………...  
  
มคีวามประสงคข์อรบัเอกสารดงัต่อไปนี้ ในรปูแบบหนงัสอื (กรุณาท าเครื่องหมายในช่องสีเ่หลีย่ม) 
wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark) 
  
                        รายงานประจ าปี 2561 
                        2018 Annual Report 
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพ 

92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์+6626414777 

อเีมล ์info@goldentulipbangkok.com 
 


