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บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบยีนเลขที ่ 0107554000208  www.pjw.co.th 
ส ำนกังำนใหญ่ 19,21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรงุเทพมหำนคร 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 จงัหวดัชลบุร ี 20110 
โทร. 0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207 โทรสำร 0-3834-7189 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั  (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย     1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
2. รายงานประจ าปี  2563 ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) 
3. ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ 

ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
5. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2564 
6. วธิกีำรลงทะเบยีน และเอกสำรทีต่อ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม 
7. ขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
9. รายละเอยีดกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
10. แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี    
11. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

ด้วยคณะกรรมการบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”)  ได้มีมติให้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร ์ที ่2 เมษายน 2564 เริม่ประชุมเวลา 13.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิ
ลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร   เลขที่  92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม  9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: การประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 ของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน)  ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่11 มถุินายน 2563  

ณ ราชาวดิ ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร 10310 และได้บนัทกึถูกต้อง
ตามความเป็นจรงิ และจดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และกระทรวง
พาณิชยภ์ายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัแลว้ โดยมสี าเนา
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

http://www.pjw.co.th/
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ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  และบรษิทั
ย่อย ในรอบปีบญัชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 
2,818.79 ล้านบาท และมกี าไรสุทธริวม 115.01 ลา้นบาทรายละเอยีดผลการด าเนินงานของบรษิัท ปัญจ
วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 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 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: คณะกรรมการบรษิัทได้จดัใหม้กีารท างบการเงนิของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้
ตรวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อน าเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัประจ าปี 2564 
ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัท: เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของ
บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563           
ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
ว่าถูกต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจา่ยเงินปันผล 
จากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 ก ำหนดใหบ้รษิทั
จ่ำยเงนิปันผลจำกเงนิก ำไรเท่ำนัน้ และมำตรำ 116 ก ำหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธปิระจ ำปีสว่นหนึ่ง
ไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปี   จนกว่ำทุนส ำรองจะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบยีนนัน้ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัไดม้กีำรจดัสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบเตม็
จ ำนวนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไมจ่ ำเป็นตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธขิองบรษิทั ประจ ำปี 2563 
เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่เตมิอกี 

บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผล ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรและหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัอำจก ำหนดใหม้กีำรจ่ำยเงนิปัน
ผลในอตัรำน้อยกว่ำทีก่ ำหนดขำ้งตน้ได ้ โดยขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ และสภำพคล่อง 
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ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำยธุรกจิ และปัจจยัอื่นที่เกีย่วขอ้งในกำร
บรหิำรงำนของบรษิทั ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัมรีำยได้
จ ำนวน 2,544.46 ลำ้นบำท และมกี ำไรสทุธจิ ำนวน 123.66 ลำ้นบำท และมกี ำไรสทุธหิลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำย เท่ำกบั 123.66 ลำ้นบำท โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลในปีทีผ่่ำนมำ ดงันี้  

รายการ ปี 2563 2562 ระหว่างกาลปี 2562 
1. ก าไรสทุธ ิ 123.66 ลา้นบาท 86.78 ลา้นบาท - 
2. จ านวนหุน้สามญั 574,079,945 หุ้น 574,079,945 หุ้น 574,079,945 หุ้น 
3. การจ่ายปันผลประจ าปี    
- เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)    0.125 - - 
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)    - - 0.0700 
4. รวมมลูค่ำกำรจำ่ยปันผลทัง้สิน้ ล้านบาท บาท/หุ้น ล้านบาท บาท/หุ้น ล้านบาท บาท/หุ้น 
 71.76 0.1250 - - 40.19 0.0700 
5. อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไร
สทุธ ิ

58.03 - - 

6. วนัทีจ่่ายปันผล 30 เมษายน 2564 - 18 พฤษภาคม 2563 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบรษิทั: เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตังิดกำรจดัสรรเงนิก ำไร
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองดว้ยบรษิทัไดม้กีำรจดัสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบเตม็
แลว้ จงึไม่จ ำเป็นตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธขิองบรษิทั ประจ ำปี 2563 เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่เตมิ
อกี 

อนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัรำหุน้ละ 0.1250 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 
71,759,993.13 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสทุธจิำกผลกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  

โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล ณ วนัที ่16 เมษำยน 2564 และก ำหนด
จ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่30 เมษำยน 2564 

ทัง้นี้  อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563    
จะเท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 0.1250  บำท (ทุนจดทะเบยีน จ ำนวนหุน้สำมญั 574,079,945 หุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท) คดิเป็นอตัรำเงนิปันผลทีจ่่ำยเทยีบกบัก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ติบิุคคลและหลงัหกั
ส ำรองไวต้ำมกฎหมำย เท่ำกบัรอ้ยละ 58.03 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทั 

ทัง้นี้ สทิธใินกำรไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวยงัมคีวำมไมแ่น่นอนจนกว่ำจะไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อื
หุน้ประจ ำปี 2564 



-4- 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18  ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปี
ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได ้ 
ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีที่สบิ (10) ของบรษิัทภายหลงัที่
บรษิัทจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัมรีายชื่อดงัต่อไป 

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

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อ
รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิัทระหว่างวนัที ่   
15 กนัยายน 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั   
บรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าทีส่รรหา ผูท้ีม่คีวามรู ้ม ี
ความสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท โดยไม่จ ากดัเพศ เชื้อชาต ิ
ศาสนา พรอ้มอุทศิเวลาในการปฏบิตัิหน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมาย 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 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยีในวาระนี้         
ได้พิจารณาตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาตามรายชื่อทีเ่สนอแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

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

ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่ออกีวาระ
หนึ่ง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้    
ทัง้นี้ นายณัฐวุฒ ิเขมะโยธนิ ซึ่งเป็นกรรมการอสิระ ยงัคงมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ก าหนดคุณสมบตัิ
กรรมการอสิระของบรษิัท เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และสามารถให้ความเห็น ตลอดจนการปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระ ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
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ส าหรบัรายละเอยีดประวตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 และคุณสมบตัิของ
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยาม
กรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้  ณ  วนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) วนัที ่15 มนีาคม 2564 

รายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการ 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ 
สดัสว่น 

การถอืหุน้ 
สทิธใินการ 
ออกเสยีง 

1. นายณฐัวุฒ ิ       เขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 260,000 0.05% 260,000 
2. นายคงศกัดิ ์      เหมมณฑารพ กรรมการ 69,241,747 12.06% 69,241,747 
3. นายววิวรรธน์     เหมมณฑารพ กรรมการ 55,868,660 9.73% 55,868,660 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ข้อ 33 ก าหนดว่ากรรมการมีสทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พจิารณา 
ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั และอา้งองิขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2563 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และไดน้ าเสนอ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัท: ได้พจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบ 
แทนแล้ว โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อ
ปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฎิทิน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  
โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2564  )ปีทีเ่สนอ(  
(บำท) 

ปี 2563 
(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  

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถงึรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจ าปีภายใต้หวัขอ้เรื่องการ
จดัการ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 39/2548 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์             
(ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมุนเวยีนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบัติหน้าที่
มาแล้ว 5 รอบปีบญัชตีิดต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลีย่นบรษิัทผูส้อบบญัชแีห่งใหม่ บรษิัท
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดพ้จิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนของนำยสวุฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8134 แห่งส ำนักงำนสอบบญัชีบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั โดยประเมนิ
ควำมเป็นอสิระและผลกำรปฏิบตัิงำนส ำหรบัปี 2563 และเป็นปีที่ 3 ของผู้สอบบญัชีที่ลงนำมรบัรองงบ
กำรเงนิ โดยเหน็ว่ำ เป็นผูม้คีวำมเขำ้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีประกอบวชิำชพีดว้ยควำมเป็นอสิระ มี
ควำมเป็นกลำง มปีระสบกำรณ์ มคีวำมสำมำรถและส่งมอบงำนตรวจตำมเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอ  มผีลกำร
ปฏบิตังิำนโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ มคีวำมเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 ใหแ้ต่งตัง้ 

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

แห่งส ำนักงำนสอบบญัช ีบรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั   เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย 
เฉพำะบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยส ำหรบัปี 2564  และก ำหนดค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงินไม่เกิน 
1,930,000 บำทต่อปี โดยรวมค่ำตรวจสอบและรบัรองกำรปฏบิตัิตำมเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
(BOI) กรณีมกีำรตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) เพิม่เตมิ  ค่ำตรวจสอบบตัรละ 40,000 
บำท  กรณีมกีำรเปิดบรษิทัย่อยในระหว่ำงปี ใหก้ ำหนดค่ำสอบบญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บำทต่อหนึ่งบรษิทั 
ทัง้นี้ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่น เช่น ค่ำพำหนะเดนิทำงปฏบิตัิงำนต่ำงจงัหวดั โดยผู้สอบบญัชตีำมรำยชื่อเสนอ
ขำ้งต้น ไม่มคีวำมสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิัท ผู้บรหิำร ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้ที่เกีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูล
กิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้นายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
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ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื นายธนะวุฒ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 
และ/หรอื นางสาวสลุลติ อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 แห่งส านกังานสอบบญัช ีบรษิทั สอบ
บญัชธีรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยเฉพาะบรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย
ส าหรบัปี 2564 

และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,930,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน 
(BOI) เพิม่เตมิ ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท กรณีมกีารเปิดบรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบ
บญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาท ต่อหนึ่งบรษิทั ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิาน
ต่างจงัหวดั  ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิัท 
ผูบ้รหิาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ส าหรบัรายละเอยีดขอ้มูลของ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2564 โดยมขีอ้มลูปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่7 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2564  

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบญัช ี2563 

(จ่ายจรงิ) 

1. ค่าสอบบญัช ี 1.81 ลา้นบาท 1.81 ลา้นบาท 

2. ค่าตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 0.12 ลา้นบาท 0.16 ลา้นบาท 

รวม 1.93 ล้านบาท 1.97 ล้านบาท 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรด
มอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  และยื่นต่อบรษิทัก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย
สว่นผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ให้ คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสอืมอบ
ฉนัทะตามแบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8) 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทั ตามรายละเอยีดซึง่แนบกบัหนังสอืมอบฉนัทะ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8. และ 9.) เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามสิง่ที่ส่งมาด้วย  7. และ 8. มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบยีนก่อนวนัประชุมหรอืในวนัประชุม กรุณาศกึษาเงื่อนไขวธิกีารลงทะเบยีนและจดัเตรยีมเอกสารทีต่อ้งน ามาแสดง
ในวนัประชุมตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7. โดยบรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัดงัรายละเอยีดในสิง่
ทีส่ง่มาดว้ย 6. 



-8- 

เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หาก
ท่านมคี าถามทีต่้องการใหบ้รษิทั ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัสง่ค าถามไปล่วงหน้าไดท้ี่ 
E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH หรอื ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987   

จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร ์ที ่2 เมษายน 2564 
เริม่ประชมุเวลา 13.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร  เลขที ่92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310  โดยบรษิทัจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้
ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 11.00 น. 

อน่ึง บรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัที ่15 มนีาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date)  

ทัง้นี้ ทางบรษิทัไดจ้ดัของว่างและเครื่องดื่มไวร้องรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุมแต่ไม่ไดม้กีาร
แจกของทีร่ะลกึ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการรบัหนงัสอืรายงานประจ าปี 2563 ท่านสามารถกรอกแบบฟอรม์ในสิง่ทีส่ง่มา
ด้วย 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 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที ่11 มถุินายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอ
รนิ กรุงเทพมหานคร 

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

   ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจรญัญา 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 าหนดค่าตอบแทน 
7. นายสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ                      

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

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

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิและเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายประเสรฐิ ภทัรดลิก   ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั    
2.  นายอภชิยั ศรทีอง    ผูอ้ านวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงนิ 

จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  
3. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

 4. นายพทิกัษ์ กติตอิคัรเสถยีร       ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจากบรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั 
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เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าร ิสโุขธนงั เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 24 ราย

และโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 48 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 72 ราย  

นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 401,357,237 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.9131  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

บรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  

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. ทัง้นี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั มกีารพฒันาการจดัส่งเอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้ในรูปแบบควิอาร์โคด้ (QR Code) 

เริม่ตัง้แต่วนัที ่8 ก.พ. 2562 บรษิทัจงึไดจ้ดัสง่เอกสารใหท้่านผูถ้อืหุน้ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) ดงั

ปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ผูถ้ือหุ้น ในหมวดสทิธขิองผู้ถอืหุน้ ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ หากท่านผูถ้ือหุ้นมคีวามประสงค์

ต้องการหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ใน

รปูแบบของเล่มเอกสารสามารถแจง้กบัเจา้หน้าทีผู่ด้แูลไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

3. ผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉันทะ ทีไ่ด้รบัมอบฉันทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม 

แต่ละท่านจะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ไดร้บับตัรลงคะแนน 

กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

4. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะให้มกีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ  กรณีทีผู่้ถอืหุ้นหรอืผูร้บั

มอบฉนัทะ ต้องการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล   และ

ในกรณีทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

5. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้น วาระที ่2 ซึง่เป็นวาระเสนอให้ทีป่ระชุม

รบัทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด  ขอให้

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้นี้

เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่
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ลงคะแนน “ไม่เหน็ดว้ย”  และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่ “งดออกเสยีง”   โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่

ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   

ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตัิ แต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บรษิัทจะเกบ็

บตัรลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนับคะแนน และจะ

เกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

6. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็น

พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

7. กรณีทีถ่อืเป็นบตัรเสยี คอื กรณีทีม่กีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน 

หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆ่าบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดี

ฆา่ หรอืกรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน) 

8. ในการนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  ยกเวน้  วาระที ่6 เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันและการไดม้าซึง่สนิทรพัย์

จากการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่24421 ตัง้อยู่ทีแ่ขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั และวาระที ่10 เรื่อง

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้. 26 และขอ้. 35 ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

(มหาชน)  ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มสี่วนไดเ้สยีและไม่มสีทิธลิงคะแนน  และ 

วาระที ่8 เรื่อง พจิาณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนน

เสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่

“ไม่เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออก   จากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  ส่วนทีเ่หลอื  จะถอืว่าเป็น

คะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ  ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่มผีูใ้ดแสดงความเหน็คดัคา้น หรอืแสดง

ความเหน็เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าทีป่ระชุม “เหน็ชอบ”  หรอื “อนุมตัเิป็นเอกฉันท์”  ทัง้นี้เพื่อมใิห้เป็นการ

เสยีเวลาระหว่างทีร่อการนบัคะแนนเสยีง จะใหพ้จิารณาวาระถดัไป 

คุณสมยศ สธุรีพรชยั ทีป่รกึษากฎหมายชีแ้จงเกีย่วกบัวธิกีารด าเนินการประชุมเพิม่เตมิ  เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ในปจัจุบนัในเรื่องการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) จงึขอชีแ้จง
ระเบยีบการประชมุเพิม่เตมิ  ดงันี้ 
1. งดใชก้ารใชไ้มโครโฟนรว่มกนั  โดยกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งการซกัถามหรอืแสดง

ความเหน็  กรุณาเขยีนค าถามและสง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทั  หรอืเดนิเขา้มาใกล้ๆ หน้าเวท ี เพือ่ใหไ้ด้
ยนิค าถามทีช่ดัเจน 

2. ในขณะทีร่่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชมุและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 
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วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัพุธ ที ่24 เมษายน 2562  ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกคนพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมแลว้ ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัส่ง
ทางไปรษณีย ์
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม   ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2562 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,906,261     99.9999 
2. ไม่เหน็ดว้ย 400 0.0001 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2562 

ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิทัย่อยในรอบปี 2562 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบควิอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎใน
แบบฟอร์มการลงทะเบยีนที่จดัส่งทางไปรษณีย์ และได้มอบหมายให้ คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2562 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 
 

ในปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนรายได้และอตัราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2562 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ไดด้งันี้ 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
 

-13- 
 

 กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
 กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี
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 รวมทุกผลติภณัฑ ์

        
 
ในปี 2562 บรษิทัมรีายไดร้วมและอตัราการเตบิโต  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  ตน้ทุนขายและอตัราก าไร
ขัน้ตน้  ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธ ิ เปรยีบเทยีบกบัปี 2561  ไดด้งันี้

 
 
ในปี 2562 บรษิทัมสีนิทรพัย ์ หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ตน้ทนุทางการเงนิ เปรยีบเทยีบกบัปี 2561  ได้
ดงันี้ 
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คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวเพิม่เตมิในสว่นของสดัสว่นการกูย้มื  เป็นวงเงนิกูร้ะยะยาว 39% และเป็น
วงเงนิกูร้ะยะสัน้ 61% นัน้  ในปี 2563 นี้บรษิทัอยู่ระหว่างด าเนินการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ  โดยการ
แปลงสภาพเงนิกูร้ะยะสัน้เดมิทีม่อียู่ใหเ้ป็นวงเงนิกูร้ะยะยาว 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอความเหน็ในเรื่องของการจดัสง่เอกสารการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) นัน้  ว่าไม่สะดวกต่อผูถ้อืหุน้   

ประธานฯ รบัทราบความเห็นดงักล่าว  โดยจะประสานงานและส่งต่อขอ้คิดเหน็ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย   

ไม่มผีู้ถอืหุ้นซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้าน
การทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ ี

และไดม้อบหมายใหคุ้ณจรญัญา  แสงสขุด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา   

คุณจรญัญา  แสงสขุด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการ
จากปีทีผ่่านมา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิัทใหค้วามส าคญัและมเีจตนารมณ์ที่ชดัเจนในการด าเนินการด้านการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยได้
ก าหนดแนวทางด าเนินการในเรื่องดงักล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งได้เผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทั อกีทัง้มกีารส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นการอบรม การสื่อสาร และใหข้อ้เสนอแนะในการ
จดักจิกรรม เพื่อเป็นการตอกย ้า สรา้งการรบัรู ้และความเขา้ใจในเจตนารมณ์และแนวทางปฏบิตัขิองบรษิทั
ในเรื่องดงักล่าวใหช้ดัเจนและถูกตอ้ง  
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั
ในรอบปี 2562 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2562 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน( และบริษทัย่อย                            
ส าชรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแลว้ว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัส่งไปยงัผู้ถือหุ้น 
พร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
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 สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 2,947.04 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากปีก่อน 56.44 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.95  เน่ืองจากมตีดิตัง้เครื่องจกัรเพิม่ในสาขาย่อย

ทีป่ระเทศจนี  และมกีารก่อสรา้งคลงัสนิคา้ทีส่าขาชลบุรเีพื่อเป็นการลดภาระค่าเช่า  

 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัทตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,931.49 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 56.98 ลา้นบาท  ซึง่บรษิทัมสีว่นทุนเท่ากบั 1,015.56 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีก่อน 0.53 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้จากเดมิ 1.84 เป็น 1.90 

เท่า  

 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2562 เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ไดด้งันี้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 16.29 12.55 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.01 -0.39 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 6.23 -1.14 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 2.17 -0.43 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.08 1.10 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 83.09 70.07 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  45.13 39.29 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั)  76.51 67.75 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 51.72 41.60 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.90 1.84 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 1.99 5.34 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผู้ถือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม  ในงบการเงนิ ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 7 ในส่วนของแม่พมิพ์ทีจ่ดัอยู่ในหมวดสนิค้าคงเหลอืนัน้  ไม่น่าจะ
ถูกต้อง  น่าจะอยู่ในหมวดสนิทรพัย์หมุนเวียนหรือไม่  หรือหากใช่มีการรบัรู้รายได้ /ค่าใช้จ่าย
อย่างไร 

คุณพรมิ  ชยัวฒัน์  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั ไดช้ีแ้จงว่า  
แม่พมิพต์ามธุรกจิของบรษิทั  ม ี3 ประเภท ไดแ้ก่ 1. แม่พมิพท์ีลู่กคา้สัง่ผลติ  ซึง่เป็นส่วนใหญ่
ของแม่พมิพท์ัง้หมด  โดยจะเป็นแม่พมิพท์ีอ่ยู่ระหว่างการ Develop และรอขายใหลู้กคา้ ซึง่เป็น
การผลติเพื่อขาย    แม่พมิพ์ประเภทนี้จงึอยู่ในหมวดสนิคา้คงเหลอื  2. แม่พมิพ์รอตดัจ าหน่าย
หรอื Amortize ซึง่มกีารตดัจ าหน่ายตามปรมิาณการขายของลกูคา้  แต่สดุทา้ยแลว้เมื่อตดัจ าหน่าย
ครบแม่พมิพน้ี์จะเป็นกรรมสทิธิข์องลูกคา้  แม่พมิพ์ประเภทน้ีจะอยู่ในหมวดสนิทรพัย์หมุนเวยีน  
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3. แม่พมิพท์ีเ่ป็น common เป็นแม่พมิพท์ีผ่ลติใหลู้กคา้ทัว่ไป แม่พมิพป์ระเภทนี้จะอยู่ในหมวด
สนิทรพัยถ์าวร 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบรบัรองจากผู้สอบ
บญัชขีองบรษิัทแล้ว ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย      401,908, 982          100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4.   บตัรเสยี 0 0.0000 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย  

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 3,012.49 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธจิ านวน 86.78 ลา้นบาท  ดงันัน้ 
จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องดว้ย
บรษิทัไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทั ประจ าปี 2562 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถาม ไม่มผีู้ถอืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมติ
พจิารณาและอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,908,982    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระชว่างกาล จากก าไรสะสนของบริษทั ตัง้แต่วนัท่ี 1 นกราคน 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคน 2562 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม
บรษิทัอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลในอตัราน้อยกว่าทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กบัผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การ
ขยายธุรกจิ และปจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายได้
จ านวน 3,012.49 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธจิ านวน 86.78 ลา้นบาท 

ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบ  

- การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน

ทัง้สิน้ไม่เกนิ 40,185,596.15 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบรษิทั สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562  

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผล ณ วนัที ่5 พฤษภาคม 2563 และก าหนด
จ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 

 นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง   ไดเ้สนอขอใหท้ีป่ระชมุเปลีย่นแปลงวาระน้ีจากมติ
รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลเป็นมตกิารอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้
กฏหมายทีก่ าหนดใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี หากมแีต่วาระการ
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึง่เป็นมตริบัทราบ ไม่มวีาระพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี โดยความเหน็
ตนมองวา่เป็นการรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ได ้ เพื่อป้องกนัขอ้โตแ้ยง้สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาอนุมตัิ
การจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี ขอใหบ้รษิทัพจิารณาแกไ้ขวาระดงักล่าวดว้ย 

คุณสมยศ สธุรีพรชยั ทีป่รกึษากฎหมาย  ไดช้ีแ้จงว่าทางบรษิทัไม่สามารถเปลีย่นแปลงการพจิารณาวาระ
ดงักล่าวได ้  เน่ืองจากตาม พรบ.บรษิทัมหาชน ไดก้ าหนดเรื่องวาระการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลนัน้  ให้
เป็นวาระรบัทราบในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  ไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นได ้ทัง้นี้ในการ
ประกาศวาระเชญิประชมุนัน้  ทางบรษิทัไดม้กีารตรวจสอบและหารอืกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์ และปฏบิตัติามแนว
ปฏบิตัขิองบรษิทัอื่นๆ  อกีทัง้ตามขอ้เทจ็จรงิ  ในเดอืนมนีาคม 2563 ทางบรษิทัไดม้กีารก าหนดการจดั
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  โดยไดม้กีารก าหนดวนัทีจ่่ายเงนิปนัผล และก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมี
สทิธไิดร้บัปนัผล (Record Date) ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโร
น่า (COVID-19) จงึท าใหบ้รษิทัตอ้งมกีารเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีและการจา่ยเงนิปนัผล
ออกไป  ต่อมาตามมตคิณะกรรมการบรษิทัวนัที ่20 เมษายน 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่าง
กาลใหผู้ถ้อืหุน้ในอตัราเดมิ และก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัปนัผล (Record Date) เป็นวนัเดมิ 
กบัทีไ่ดก้ าหนดในการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี  จงึไม่ถอืเป็นการรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด    
อย่างไรกด็ทีางบรษิทัไดบ้นัทกึขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้สนอนี้ในรายงานการประชมุนี้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce


สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
 

-19- 
 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 
จากก าไรสะสมของบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จากก าไรสะสมของบรษิทั ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีาร
ลงมตใินวาระนี้) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาซ่ึงสินทรพัยจ์ากการซ้ือท่ีดินพรอ้มส่ิง
ปลูกสรา้งบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 24421 ตัง้อยู่ท่ีแขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
จากนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ก่อนเขา้สูก่ารพจิารณารายละเอยีดของวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสใน
การพจิารณา  เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเพือ่เป็นการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
และแนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอเชญิกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระการประชุมนี้ออกจากหอ้งประชมุ ทัง้นี้กรรมการทีม่ี
สว่นไดเ้สยีและผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่สีทิธลิงคะแนนในวาระการประชุมนี้ไดแ้ก ่1) นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 2) 
นางมาล ี เหมมณฑารพ  

 ทัง้นี้ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระและสารสนเทศเกีย่วกบั รายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั รายละเอยีดปรากฏตาม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3) และ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) ตามล าดบั 

 
 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั  ดงันี้ 

1. วนัเดอืนปีทีเ่กดิรายการ : ภายหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 

2. คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธ ์    
ผูจ้ะซือ้   : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  

ผูจ้ะขาย : นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 

ความสมัพนัธ ์ : ผูจ้ะขาย  นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพเป็นกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของ ผูจ้ะซือ้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)    

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ   
ประเภทสนิทรพัย ์ : ที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนพื้นที่ โฉนดเลขที่ 24421 บางบอน เขต/

อ าเภอบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเน้ือที ่2-1-64 ตารางวา  

สถานทีต่ัง้ : 19,21 ถนนเอกชยั  ซอยเอกชยั63 แขวง/ต าบลคลองบางบอน เขต/

อ าเภอบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

มลูค่าสิง่ตอบแทน : 60,000,000 บาท (หกสบิลา้นบาทถว้น)   

เงื่อนไขการช าระราคา :    แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกรอ้ยละ 10 ในวนัทีท่ าสญัญาจะซือ้จะขาย

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง และงวดทีส่องรอ้ยละ 90 ในวนัทีจ่ดทะเบยีน

โอนกรรมสทิธิท์ีก่รมทีด่นิ 
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เกณฑก์ารก าหนดราคา : ราคาที่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินมูลค่า

ทรพัย์สนิในตลาดทุนและผู้ประเมนิหลกัที่ได้รบัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตาม

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์ที ่สช.24/2555 

4. สรุปความเหน็ของทีป่รกึษาฯ 

จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าท ารายการ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงาน ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการไม่เขา้ท ารายการ ความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ทีป่รกึษาฯ เหน็

ว่าผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งจากนายคงศกัดิ ์เหมณฑารพ ในครัง้น้ี 

เน่ืองจากราคาส าหรบัการเขา้ซือ้สนิทรพัยใ์นครัง้นี้มมีลูค่าต ่ากว่าราคาประเมนิซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิ

อสิระ โดยการเขา้ท ารายการจะท าใหบ้รษิทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิบ์นทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งซึง่ถอืเป็น

ฐานที่ตัง้การผลิตที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ท าให้การด าเนินการต่างๆ สามารถท าได้โดยมุ่งหวัง

ผลตอบแทนระยะยาว อกีทัง้จะท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มภีาระค่าเช่าตามสญัญาปจัจุบนั และเพิม่โอกาสในการ

รวมศนูยก์ลางการผลติไวท้ีแ่ถบบางบอน สมุทรสาคร ซึง่จะท าใหม้แีนวโน้มประหยดัค่าใชจ้่าย และท า

ใหม้กีารจดัการต่างๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพไดเ้พิม่เตมิ อย่างไรกด็ ีผูถ้อืหุน้ควรค านึงถึงขอ้ดอ้ยและความ

เสีย่งจากการเขา้ท ารายการ เช่น ภาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ทางการเงนิเพิม่ขึน้ รายจ่ายต่อเนื่องทีเ่กดิจาก

การเขา้ท ารายการ เป็นตน้ 

ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตั ิการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากการ
ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่ 24421 ตัง้อยูท่ีแ่ขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ทีม่คีวาม
สมเหตุสมผล และมคีวามเหมาะสม 

ทัง้นี้ กรรมการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่สีทิธลิงคะแนน ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนน

อนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิ

โฉนดเลขที ่ 24421 ตัง้อยู่ทีแ่ขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์ เหม

มณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั มจี านวน 189,967,313 เสยีง 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง   ไดส้อบถาม ราคาค่าเช่าทีด่นิดงักล่าว  และ
การซือ้สนิทรพัยด์งักล่าวเป็นภาระของบรษิทัหรอืไม่  มกีารค านวณอตัรา  ROA แลว้เป็นอย่างไร 

นางพรมิ  ชยัวฒัน์  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั ไดช้ีแ้จงว่า  ค่า
เช่าดงักล่าวเดอืนละ 651,300 บาท  เป็นการเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง  ซึง่เดมิทเีป็นฐานการผลติ
แห่งแรกของบรษิทั โดยก่อตัง้มากว่า 30 ปีและเป็นโรงงานทีม่พีนกังานเก่าแก่ทีม่ฝีีมอืแรงงานรวมถงึ
ช่างเทคนิคทีม่ปีระสบการณ์สงู  ท าใหม้กีารบรหิารตน้ทุนไดด้แีละสามารถท าก าไรไดต้ลอดมา ซึง่หาก
ตอ้งยา้ยโรงงานนัน้เพราะหมดสญัญาเช่าและโรงงานถูกขายใหบ้คุคลอื่น  จะท าไดย้ากมคี่าใชจ้่ายสงู
และมคีวามเสีย่งสงูในเรื่องความต่อเนื่องของการด าเนินงาน  อกีทัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดม้กีาร
เปรยีบเทยีบตน้ทุนทางการเงนิจากการเช่าและการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว ซึง่พจิารณาแลว้
ว่ามคีวามเหมาะสม   
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นายพทิกัษ ์ กติตอิคัรเสถยีร  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า  ทางทีป่รกึษาไดม้กีาร
พจิารณาแลว้ว่ามคีวามเหมาะสมในการท ารายการ  เน่ืองดว้ยเดมิทมีกีารเสยีค่าเช่าทีด่นิปีละประมาณ 
7.8 ลา้นบาท  และราคาประเมนิของสนิทรพัยจ์ากผูป้ระเมนิอสิระ 2 รายทีอ่ยูใ่นรายชื่อของ กลต.และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมรีาคาสงูกว่าราคาทีต่กลงซือ้-ขาย  อกีทัง้ไดม้กีารพจิารณาถงึขอ้ด-ี
ขอ้เสยี และปจัจยัความเสีย่ง ประกอบกบัหากไม่ซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว เจา้ของกรรมสทิธิก์็
จะขายใหก้บัผูอ้ื่น  ซึง่หากบรษิทัตอ้งยา้ยโรงงานและท าการ สรา้งโรงงานขึน้ใหม่นัน้  จะไม่คุม้ 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง   เสนอเพิม่เตมิในการแจง้ผลมตขิองวาระน้ีให้
ระบุหมายเหตุดา้นทา้ยว่าคะแนนเสยีงดงักล่าวไม่นบัรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและไม่มสีทิธลิงคะแนน 
โดยระบชุื่อกรรมการใหช้ดัเจน  
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่ 24421 ตัง้อยู่ที่
แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้
ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทั  ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์าก
การซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่24421 ตัง้อยู่ทีแ่ขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั  ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า สามในสี ่  (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและไม่มสีทิธลิงคะแนน  ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 211,941,868     100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ ：ไม่รวมคะแนนเสยีงทัง้หมดของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ และนางมาล ีเหมมณฑารพ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ก่อนเขา้สู่การพจิารณารายละเอยีดของวาระนี้  เพื่อความโปร่งใสใน
การพจิารณา  เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
และแนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอเชญิกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุนี้ออกจากหอ้งประชมุ และมอบหมายให้
รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ เป็นประธานในการด าเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผูม้สี่วนได้
เสยีเป็นพเิศษ  

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ
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ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีเ่กา้ (9) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัมี
รายชื่อดงัต่อไป 

1. ดร.ด าร ิ   สโุขธนงั    กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ   เหมมณฑารพ กรรมการ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มเพื่อ

รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ด้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่13 

กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั คณะกรรมการบรษิทั 

ซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้   ไดพ้จิารณาตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที ่

- พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ 
- ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนด 
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

1. ดร.ด าร ิ สโุขธนงั    กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ 

ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง 
เนื่องด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

รายละเอียดประวตัิและสดัส่วนการถือหุ้นโดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หนงัสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ ขอให้ที่
ประชุมลงมตเิกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการทีต่้องออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
เป็นรายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
ดงันี้ 
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(1) ดร.ด าร ิ สโุขธนงั   กรรมการอสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,181    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(2) นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,077     99.9999 
2. ไม่เหน็ดว้ย 104 0.0001 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

(3) นายสาธติ เหมมณฑารพ  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,181    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุนติัการก าชนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดย

เปรยีบเทยีบอา้งองิกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั และอา้งองิ

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทจดทะเบยีน ปี 2559 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  และได้น าเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมกา รชุดย่อยต่อ

คณะกรรมการบรษิทั   

และคณะกรรมการบรษิทั ได้พจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ โดย

ค านึงถงึความเหมาะสมในดา้นต่างๆ แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอใหม้ผีลในปีปฎิ

ทนิ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าผูถ้ือหุ้นจะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์น

การจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
 

-24- 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) 
1. เบีย้ประชมุ ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

 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 ไม่เกนิ 1,000,000  บาท 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 936,000 เสยีง 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดงักล่าวขา้งต้น ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 400,973,181     99.9671 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 936,000 0.2329 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าชนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2563 

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 ากบัดูแลกจิการ ไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั โดยประเมนิ
ความเป็นอสิระและผลการปฏิบตัิงานส าหรบัปี 2562 และเป็นปีที่ 2 ของผู้สอบบญัชีที่ลงนามรบัรองงบ
การเงนิ โดยเหน็ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มี
ความเป็นกลาง มปีระสบการณ์ มคีวามสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ  มีผลการ



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
 

-25- 
 

ปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ  มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั  

 
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

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 2563 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวนเงินไม่เกิน 
2,010,000 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 ี2563 (ปีทีเ่สนอ) รอบปีบญัช ี2562 
1. ค่าสอบบญัช ี 2.010 ลา้นบาท 2.010 ลา้นบาท 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

 
นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง   ไดส้อบถามรายละเอยีดของค่าสอบบญัชจี านวน 
2.01 ลา้นบาทนัน้  ว่าประกอบดว้ยอะไรบา้ง รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยแลว้หรอืไม่ มคี่าใชจ้่ายอื่นๆ 
เช่นค่าเดนิทาง ขอใหร้ะบุในวาระการประชุม  พรอ้มทัง้แนะน าใหคุ้ณสวุฒัน์  มณีกนกสกุล  ผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัควรมาร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดว้ย 

คุณจรญัญา  แสงสุขดี ได้ชี้แจงว่า รบัทราบค าถามและจะระบุรายละเอยีดตามที่สอบถามในรายงานการ
ประชุม  โดยรายละเอยีดในสว่นของค่าสอบบญัชจี านวน 2.01 ลา้นบาทนัน้  เป็นค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีร่วมของ
บรษิทัย่อยดว้ยแลว้  ซึง่ประกอบดว้ย  1. ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส จ านวน 3 ไตรมาสของบรษิทั
และบรษิย่อยทีอ่ยู่ในประเทศไทย  2. ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัและบรษิทัย่อยในประเทศ
ไทย  และ 3. ค่าบรกิารตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) บตัรละ 
40,000 บาท ของทัง้บรษิัทและบรษิัทย่อย ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิาน
ต่างจงัหวดั ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่จ่ายตามสมควรและตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบายของบรษิทัฯ 

 ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่
ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 
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มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิาณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชือ่ทีเ่สนอ และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็น จ านวนเงนิไม่เกนิ 2,010,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,181    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

  
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุนติัการแก้ไขเพ่ินเตินข้อบงัคบับริษทั ขอ้. 26 และข้อ. 35 ของบริษทั ปัญจวฒันา

พลาสติก จ ากดั )นชาหน( 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วย  การประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ .2563  ซึ่งใหไ้ว ้ ณ  วนัที ่ 18 เมษายน 2563 ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่27 มถุินายน 2557 และค าชีแ้จงกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ เรื่อง การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจ ากัด บรษิทัมหาชน
จ ากดั สมาคมการคา้ และ หอการคา้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที่ 23 กนัยายน 2559 และพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ .ศ .
2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรื่อง การ
แกไ้ข เพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นต้องท าการ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้.26 และขอ้ 35. โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบั
ที ่8 

 พรอ้มทัง้มอบอ านาจใหก้รรมการผูม้อี านาจของบรษิทั หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้อี านาจ
ของบรษิัทมอี านาจแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเหน็ หรอืค าสัง่ของนายทะเบยีนหรอื
หน่วยงานราชการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้.26 และขอ้ 35. พรอ้มทัง้
มอบอ านาจใหก้รรมการผูม้อี านาจของบรษิทั หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้อี านาจของ
บรษิทัมอี านาจแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเหน็ หรอืค าสัง่ของนายทะเบยีนหรอื
หน่วยงานราชการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยมรีายละเอยีดการแกไ้ข  ดงันี้ 

จากเดมิ แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดั
ขึน้ ณ ท้องทีอ่นัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด” 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ให้
จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของ
บรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามที่
ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด 
 
การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัสามารถจดัให้
มกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ตามเงื่อนไข 
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ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด”  

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุ้นคราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมวสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ที่
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นที่ไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับ
เดยีวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือ
หุน้กไ็ด ้โดยหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าใหเ้รยีก
ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้อง
จดัประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีไ่ดร้บั
หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้.” 

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมวสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ที่
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือ
หลายคนอาจรอ้งขอเป็นหนังสอืใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามเงื่อนไข 
ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด” 
 
ส่วนขอ้ความในวรรคอื่นๆ ของข้อบงัคบั ขอ้. 35  
นี้  ใหค้งเดมิ 

  
นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง   ไดส้อบถาม  การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของ
บรษิทัขอ้.26 นัน้  เป็นการแกไ้ขในสว่นของการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  และเฉพาะการประชุมใน
ประเทศเท่านัน้หรอืไม่  และการแกไ้ขเพิม่เตมิในขอ้.35 ทีร่ะบุขอ้ความในหนงัสอืเชญิประชมุว่า สว่นขอ้ความ
ในวรรคอื่นๆ ของขอ้บงัคบั ขอ้. 35 นี้  ใหค้งเดมิ นัน้หมายความว่าอย่างไร 
 
คุณสมยศ สธุรีพรชยั ทีป่รกึษากฎหมาย  ไดช้ีแ้จงว่า  ในการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้.26 นัน้ 
นอกจากกฎหมายค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ (คสช.) ปี 2560 ทีม่กีารประกาศใชแ้ลว้  ในปี 
2563 นี้ ไดม้กีารประกาศกฎหมายฉบบัใหม่ทีเ่ป็นการยดึหยุน่จากกฎหมายเดมิ  บรษิทัจงึไดม้กีารระบุไว้
กวา้งๆ ว่า  การแกไ้ขนัน้  ใหเ้ป็นตามเงื่อนไข ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายปจัจุบนัทีม่กีารประกาศใชใ้นเวลานัน้ๆ  โดยหากตามกฎหมายทีม่กีารประกาศใชใ้นขณะนี้หาก
กรรมการอยู่ต่างประเทศสามารถเขา้ร่วมการประชมุได ้  สว่นในการแกไ้ขเพิม่เตมิในขอ้.35 ทีร่ะบุขอ้ความวา่ 
สว่นขอ้ความในวรรคอื่นๆ ของขอ้บงัคบั ขอ้. 35  นี้  ใหค้งเดมิ นัน้  เป็นการเขา้ใจผดิของคณะท างาน  ซึง่ได้
มกีารระบุขอ้ความทีไ่ดม้กีารพดูคุยเขา้ไป  ซึง่ในสว่นนี้จะตอ้งไมม่ขีอ้ความดงักล่าวในการแกไ้ขดงักล่าว  
ดงันัน้รายละเอยีดการแกไ้ขทีถ่กูตอ้งจงึมรีายละเอยีด  ดงันี้ 

  ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่
ประชุมลงมตพิจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้. 26 และขอ้. 35 ของบรษิทั ปญัจ
วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
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จากเดมิ แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดั
ขึน้ ณ ท้องทีอ่นัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด” 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ให้
จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของ
บรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามที่
ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด 
 
การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัสามารถจดัให้
มกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ตามเงื่อนไข 
ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด”  

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุ้นคราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมวสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ที่
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นที่ไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับ
เดยีวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือ
หุน้กไ็ด ้โดยหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าใหเ้รยีก
ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้อง
จดัประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีไ่ดร้บั
หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้.” 

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมวสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ที่
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือ
หลายคนอาจรอ้งขอเป็นหนังสอืใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามเงื่อนไข 
ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด” 
 
ส่วนขอ้ความในวรรคอื่นๆ ของข้อบงัคบั ขอ้. 35  
นี้  ใหค้งเดมิ 

 
มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้. 26 และขอ้. 35 ของบรษิทั ปญัจ

วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า สามในสี ่  (3/4) 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,181    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 11 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 

 
ประธานฯ ไดร้บัค าถามจากผูถ้อืหุน้รายหนึ่ง  แจง้ขอเขา้เยีย่มชมบรษิทั  จงึแจง้ใหค้ณะท างานพจิารณาและ
ประสานงานต่อไป 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 และกล่าวปิดประชุม 
 
 
 
อนึ่ง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 13.00  น. ได้มผีู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
เพิม่เตมิ  ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 8 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ
เพิม่เตมิอกี 3 ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 32 ราย  ผูถ้อื
หุน้ทีม่อบฉันทะ จ านวน 51 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ  จ านวน  83 ราย   
ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 401,909,181 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.0093 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
 
ปิดประชุม  เวลา 15.10 น. 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

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

รายงานประจ าปี 2563 ในรปูแบบคิวอารโ์ค้ด (QR Code) 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3 

(โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบียนทีจ่ดัส่งทางไปรษณีย)์ 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

 

 

ช่ือ นายณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 
อายุ 52 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการอสิระ 

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

 
การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

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

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 
 

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

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

 - ปี 2556–2562 กรรมการ : บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 - ปี 2547–ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั นูนา จ ากดั 
 - ปี 2548–2552 กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั

(มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 
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คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
การมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรอืในช่วง 2 
ปี ทีผ่่านมา 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ คุณสมบตั ิ
1. เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรอืที่ปรกึษาที่

ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
  เป็น   ไม่เป็น 

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

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

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 1 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ  
      : บรษิทั นูนา จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 28 มกราคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.05 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 5/5 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

ช่ือ นายคงศกัด์ิ  เหมมณฑารพ 
อายุ 81 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการ 

การศึกษา - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสว่างวทิยา 
 

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
-  หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 

 
ประวติัการท างาน - ปี 2554 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553 – ปจัจุบนั กรรมการ: บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2546 – ปจัจุบนั กรรมการ: บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / รองประธานกรรมการ 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก ่

1)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ  
      : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
2) ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ  
      : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิ ้จ ากดั 
 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1 มนีาคม 2554 
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หุน้สามญัจ านวน 69,241,747 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 12.06 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หุน้สามญัจ านวน 72,725,566 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 12.67 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่5 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

 

 

 

ช่ือ นายวิวรรธน์  เหมมณฑารพ 
อายุ 55  ปี 
สญัชาติ  ไทย  
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการ 

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

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สถาบนัพลาสตกิ 
- Packaging Trend for New Normal จบัตามองเทรนดบ์รรจุภณัฑห์ลงั COVID-19 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- การปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่น 2 ปี 2562 
วทิยาลยัปกป้องราชอาณาจกัร 
- วปอ. รุ่น 62 
สถาบนั RISE (Regional Corporate Innovation Accelerator) 
- Corporate Innovation Summit 2019 
สมาคมการจดัการธุรกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) 
- TMA Discovery Day 2018  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- IOD Director Briefing รุ่น 1/2018  
- หลกัสตูร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 33/2017 
- หลกัสตูร Charted Director Class (CDC) รุ่น 2014 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่32/2003 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- หลกัสตูรการปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม" Brain รุน่ที ่2 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่น 24/2017 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability 
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ประวติัการท างาน - ปี 2558–ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
 : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2563–ปัจจุบนั 
- ปี 2561–ปัจจุบนั 

กรรมการ : บรษิทั ตน้กลา้ฟ้าใส ฟู้ดแคร ์เซน็เตอร ์จ ากดั 
กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั 

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

 - ปี 2557-2558 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบรหิาร : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554– ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 

 - ปี 2554–2557 กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554-2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ. คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2553-ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2553-ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2551-ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

(ชื่อเดมิ บรษิทั ปัญจวฒันามารเ์กต็ติง้ จ ากดั) 
 - ปี 2548-ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 
 - ปี 2547-2554 กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530-2554 กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 

จ านวน 8 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

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

: บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
3) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

: บรษิทั ปัญจวฒันา(เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
4) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

: บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
5) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

: บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
6) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

: บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 
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7) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
: บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั 

8) ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
: บรษิทั ตน้กลา้ฟ้าใส ฟู้ดแคร ์เซน็เตอร ์จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 30 พฤศจกิายน 2530 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 33 ปี  

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หุน้สามญัจ านวน 55,868,660 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 9.73 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หุน้สามญัจ านวน 6,050,000 คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 1.05 
 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ และคณุสมบติักรรมการอิสระ                                                                             
ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

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

บรษิัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบรษิัทให้ประกอบด้วยกรรมการอสิระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั  

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

ทัง้นี้ หากมกีรรมการอสิระคนหนึ่งคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้
กรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการอสิระทีต่นแทน 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ  

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

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 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 
 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5 
ใชป้ระกอบการพจิารณาวาระที ่7  

 

-40- 

ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2564 

 

 

 

 

1. นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโทการบญัช ี(บช.ม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรกีารบญัช ี(บธ.บ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่1774 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 15 ปี 

  

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 

  

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2564 

 

 

 

 

2. นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6699 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาการสอบบญัช ี 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่6699 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- ธุรกจิบรกิารซอฟตแ์วร ์
- ธุรกจิขนสง่ และโลจสิตกิส ์
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 
- กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2564 

 

 

 

 

 

3. นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7517 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑ ิ ต (บธ.ม) สาขาการจดัการ  

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ประสานมติร 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัช ี

  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การฝึกอบรม - หลกัสตูรเกีย่วกบัดา้นบญัช ีดา้นการสอบบญัช ีอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่7517 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบพเิศษ Due Diligence 

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิใหเ้ช่ารถยนต ์
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- ธุรกจิบรกิารและสือ่สิง่พมิพ ์
- ธุรกจิขนสง่ และโลจสิตกิส ์
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 
- กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

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

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

5. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  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 11.00 น. ของวนัศุกร ์ที ่2 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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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 ในการประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร ์ที ่2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอ
รนิ กรุงเทพมหานคร เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรอืที่
จะพงึเลื่อนไปในวนั 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 2564 ในวนัศุกร ์ที ่2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟ
เฟอรนิ กรุงเทพมหานคร เลขที ่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   
หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

 วำระท่ี 1  เรือ่ง พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออก  เสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 2  เรือ่ง พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 

หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 
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 วำระท่ี 3  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของ บริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ส ำหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 4  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรงดจดัสรรเงินก ำไรเพื่อตัง้ส ำรองตำมกฎหมำย  และอนุมติั 
กำรจ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

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

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ชื่อกรรมการ นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ  
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

ชื่อกรรมการ นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

ชื่อกรรมการ นายวริรธน์ เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 6  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 7  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

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

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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(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 2564 ในวนัศุกร ์ที ่2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3  
โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร เลขที ่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 2564 ในวนัศุกร ์ที ่2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพมหานคร เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   หรอืทีจ่ะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

      หุน้สามญั    หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 
     หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ดงันี้ 

 วาระท่ี 1  เรือ่ง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 

หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 
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 วาระท่ี 2  เรือ่ง พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2563 

 (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 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 
 วาระท่ี 4  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย  และอนุมติั 
                                การจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 (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 นายณฐัวฒุ ิ เขมะโยธนิ  
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

    ชื่อกรรมการ นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

ชื่อกรรมการ นายวริรธน์  เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 6  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 7  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

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

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

 

 

หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

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

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร ์ที ่2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3  
โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร เลขที ่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 รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์ 

อายุ 57  ปี 

สญัชาติ  ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  
ท่ีอยู ่ 7 ซอยรามค าแหง 118 แยก 34 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 

กรุงเทพมหานคร 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 3 บรษิทั ไดแ้ก ่

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

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

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

 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน - ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม ี
 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หุน้สามญัจ านวน 156,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.03 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ มสีว่นไดเ้สยี 
ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

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

เรยีน   เลขานุการบรษิทั  
  
ขา้พเจา้………………………………………………...  
  
ทีอ่ยู ่  
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

เมอืง/จงัหวดั ………………………………………………... ประเทศ ………………………………………………... 
  
รหสัไปรษณีย ์………………………………………………...  
  
มคีวามประสงคข์อรบัเอกสารดงัต่อไปนี้ ในรปูแบบหนงัสอื (กรุณาท าเครื่องหมายในช่องสีเ่หลีย่ม) 
  
                        รายงานประจ าปี 2563  
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุ้น 
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โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพ 

92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์+6626414777 

อเีมล ์info@goldentulipbangkok.com 
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