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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 2565 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั  (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย     1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี ครัง้ที ่1/2564 
2. รายงานประจ าปี  2564 ( แบบ56-1 one report) ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) 
3. ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
4. ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการเขา้ใหม่ 
5. นิยามกรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ 

ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
6. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2565 
7. สารสนเทศเกีย่วกบัแผนการปรบัโครงสรา้งกจิการ  
8. รายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัและแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 

เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
9. ขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน 
10. วธิกีำรลงทะเบยีน และเอกสำรทีต่อ้งน ำมำแสดงในวนัประชมุ 
11. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
12. รายละเอยีดกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
13. แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี (แบบ56-1 One Report)    
14. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

ด้วยคณะกรรมการบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”)  ได้มีมติให้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เริม่ประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร  เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310  โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน)  ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2564 โดยวธิผี่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) เท่านัน้ 

ณ หอ้งประชุม บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 20110 และไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ และจดัท ารายงานการประชุมสง่ให้

http://www.pjw.co.th/
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ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้
เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทแลว้ โดยมสี าเนารายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  
รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564  รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  และบรษิทั
ย่อย ในรอบปีบญัชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่ผ่านมา บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 
3,086.80 ล้านบาท และมกี าไรสุทธริวม 169.47 ลา้นบาทรายละเอยีดผลการด าเนินงานของบรษิัท ปัญจ
วฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ56-1 One 
Report) ซึง่สง่มาในรปูแบบควิอารโ์คด้ (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 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: คณะกรรมการบรษิัทได้จดัใหม้กีารท างบการเงนิของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้
ตรวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อน าเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัประจ าปี 2565 
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 2564           
ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
ว่าถูกต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี  2564                    
(แบบ 56-1 One Report) ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจา่ยเงินปันผล 
จากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

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 2564 
เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่เตมิอกี   
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บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผล ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรและหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัอำจก ำหนดใหม้กีำรจ่ำยเงนิปัน
ผลในอตัรำน้อยกว่ำทีก่ ำหนดขำ้งตน้ได ้ โดยขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ และสภำพคล่อง 
ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำยธุรกจิ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในกำร
บรหิำรงำนของบรษิทั ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และ /หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัมรีำยได้
จ ำนวน 2,704.74 ลำ้นบำท และมกี ำไรสทุธจิ ำนวน 205.20 ลำ้นบำท และมกี ำไรสทุธหิลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำย เท่ำกบั 205.20 ลำ้นบำท โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลในปีทีผ่่ำนมำ ดงันี้  

รายการ        ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ระหว่างกาล ปี 2564  ปี 2563 
1. ก าไรสทุธ ิ 205.20 ลา้นบาท - 123.69 ลา้นบาท 

2. จ านวนหุน้สามญั 574,079,945 หุ้น 574,079,945 หุน้ 574,079,945 หุน้ 
3. การจ่ายปันผล     
- เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)    0.0800 - 0.1250 
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)          -  0.0800 - 
โดยจ่ายจาก ล้านบาท บาท/หุ้น ลำ้นบำท บำท/หุน้ ลำ้นบำท บำท/หุน้ 

− กิจการท่ีได้รบัการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) 

45.93 0.0800 45.93 0.0800 71.76 0.1250 

− กิจการท่ีไม่ได้รบัการส่งเสริม
การลงทุน  (Non BOI) 

- - - - - - 

4. รวมมลูค่ำกำรจำ่ยปันผล
ทัง้สิน้ 

45.93 0.0800 45.93 0.0800 71.76 0.1250 
    

5. อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อ
ก าไรสทุธ ิ

22.38 - 58.03 

6. วนัทีจ่่ายปันผล 5 พฤษภาคม 2565 9 ธนัวาคม 2564 30 เมษายน 2564 

7. ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมี
สทิธไิดร้บัปันผล (Record Date) 

19 เมษายน 2565 30 พฤศจกิายน 2564 16 เมษายน 2564 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบรษิทั: เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตังิดกำรจดัสรรเงนิก ำไร
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองดว้ยบรษิทัไดม้กีำรจดัสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบเตม็
แลว้ จงึไม่จ ำเป็นตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธขิองบรษิทั ประจ ำปี 2564 เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่เตมิ
อกี 

อนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 
45,926,395.60 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสทุธจิำกผลกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2564  

โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล ณ วนัที ่19 เมษำยน 2565 และก ำหนด
จ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่5 พฤษภำคม 2565 
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ทัง้นี้  อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 จะ
เท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท (ทุนจดทะเบยีน จ ำนวนหุน้สำมญั 574,079,945 หุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว ้หุน้
ละ 0.50 บำท) คดิเป็นอตัรำเงนิปันผลทีจ่่ำยเทยีบกบัก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ติบิุคคลและหลงัหกั
ส ำรองไวต้ำมกฎหมำย เท่ำกบัรอ้ยละ 22.38 ซึง่หำกรวมกบักำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลปี 2564 ทีผ่่ำน
มำ ทีม่กีำรจ่ำยทีอ่ตัรำหุน้ละ 0.08 เช่นเดยีวกนันัน้ โดยหำกคดิเป็นอตัรำเงนิปันผลทีจ่่ำยเทยีบกบัก ำไร
สทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ติบิุคคลและหลงัหกัส ำรองไวต้ำมกฎหมำย รวมทัง้สิน้เท่ำกบัรอ้ยละ 44.76  ซึง่
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทั 

ทัง้นี้ สทิธใินกำรไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวยงัมคีวำมไมแ่น่นอนจนกว่ำจะไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อื
หุน้ประจ ำปี 2565 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ                                                               

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18  ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปี
ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่ งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได ้ 
ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีที่สบิเอด็ (11) ของบรษิทัภายหลงัที่
บรษิัทจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัมรีายชื่อดงัต่อไป 

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

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อ
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัระหว่างวนัที ่21    
ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั   

 
ทัง้นี้ รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอสิระ ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

อสิระและทุกต าแหน่งในบรษิทั เน่ืองจากตดิภารกจิ 
 

บรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าทีส่รรหา ผูท้ีม่คีวามรู ้ม ี
ความสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท โดยไม่จ ากดัเพศ เชื้อชาต ิ
ศาสนา พรอ้มอุทศิเวลาในการปฏบิตัิหน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมาย และหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน  
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้จิารณาถงึ
ความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบรษิทั ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษิทั 
ประกอบกบัคุณสมบตั ิ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และมคีุณสมบตัติามที่
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พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนดแลว้  จงึไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 2 ท่าน ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง   

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้         
ไดพ้จิารณาตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาตามรายชื่อทีเ่สนอแต่งตัง้บุคคลทัง้ 2 ทา่น ดงัต่อไปนี้ 

1. นางมาล ี เหมมณฑารพ กรรมการ 
2. ดร.พริุฬห ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 

ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระ
หนึ่ง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้    

ส าหรบัรายละเอยีดประวตัขิองบคุคลทัง้ 2 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3  

ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้  ณ  วนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) วนัที ่8 มนีาคม 2565 

รายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการ 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ 
สดัสว่น 

การถอืหุน้ 
สทิธใินการ 
ออกเสยีง 

1. นางมาล ี        เหมมณฑารพ กรรมการ 67,200,525 11.71% 67,200,525 
2. ดร.พริุฬห ์      เหมมณฑารพ กรรมการ 54,930,387 9.57% 54,930,387 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่   
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบของบรษิทั และสบืเนื่องจาก รศ.ดร.เอกชยั นิตยา
เกษตรวฒัน์ มคีวามประสงคไ์มข่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง เน่ืองจากตดิภารกจิอื่น 
สง่ผลใหก้รรมการอสิระของบรษิทัว่างลง 1 ต าแหน่ง 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดย
ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบรษิทั ตามองคป์ระกอบของ
กรรมการบรษิทั ประกอบกบัคณุสมบตั ิ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และมี
คุณสมบตัติามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดแลว้  จงึไดเ้สนอชื่อแต่งตัง้ นายประเสรฐิ ภทัรดลิก เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระ  กรรมกำรตรวจสอบและดแูลกจิกำร  และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรใหม ่
ไดแ้ก่ นำยประเสรฐิ ภทัรดลิก เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบและดแูลกจิกำร  และ
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แทน รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ตามทีค่ณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
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ทัง้นี้ นายประเสรฐิ ภทัรดลิก ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ ยงัคงมคีุณสมบตัคิรบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ และสามารถใหค้วามเหน็ 
ตลอดจนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระ ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

ส าหรบัรายละเอยีดประวตัขิองกรรมการใหม ่ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 4 และคณุสมบตัขิอง
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยาม
กรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5) 

ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้  ณ  วนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) วนัที ่8 มนีาคม 2565 

รายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการใหม ่

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ 
สดัสว่น 

การถอืหุน้ 
สทิธใินการ 
ออกเสยีง 

1. นายประเสรฐิ   ภทัรดลิก กรรมการอสิระ - - - 

 
วาระท่ี 7       พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

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 2565 เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อ
ปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฎิทิน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  
โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2565  )ปีทีเ่สนอ(  
(บำท) 

ปี 2564 
(บำท) 

1. เบีย้ประชมุ (ต่อครัง้ทีเ่ขำ้ประชุม)   

− ประธำนกรรมกำร 30,000 25,000 

− ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดแูลกจิกำร 15,000 15,000 

− ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 15,000 15,000 

− ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 15,000 

− กรรมกำรบรษิทั 15,000 10,000 

− กรรมกำรชุดย่อย 10,000 10,000 
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2. ค่ำตอบแทนรำยเดอืน (เฉพำะกรรมกำรอสิระ) 10,000 10,000 
3. โบนสั ส ำหรบักรรมกำรอสิระ จ ำนวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 1,000,000 1,000,000 
4. วงเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 3,200,000 3,200,000 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบั 
คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งตน้เท่านัน้  

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจ าปี  (แบบ 56-1 One 
Report) ภายใตห้วัขอ้เรื่องการจดัการ 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ 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 ำนักงำนสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั โดยประเมนิ
ควำมเป็นอสิระและผลกำรปฏิบตัิงำนส ำหรบัปี 2564 และเป็นปีที่ 4 ของผู้สอบบญัชีที่ลงนำมรบัรองงบ
กำรเงนิ โดยเหน็ว่ำ เป็นผูม้คีวำมเขำ้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีประกอบวชิำชพีดว้ยควำมเป็นอสิระ มี
ควำมเป็นกลำง มปีระสบกำรณ์ มคีวำมสำมำรถและส่งมอบงำนตรวจตำมเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอ  มผีลกำร
ปฏบิตังิำนโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ มคีวำมเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 ใหแ้ต่งตัง้ 

1. นำยสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8134 และ/หรอื 
2. นำยพรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4752 และ/หรอื  
3. นำงสำวสลุลติ  อำดสว่ำง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่7517 และ/หรอื  
4. นำงสำวโสรยำ ตนิตะสวุรรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8658 และ/หรอื  
5. นำงสำวพจนรตัน์  ศริพิฒัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่9012 

แห่งส ำนักงำนสอบบญัช ีบรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั   เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย 
เฉพำะบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยส ำหรบัปี 2565  และก ำหนดค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงินไม่เกิน 
2,415,000 บำทต่อปี โดยรวมค่ำตรวจสอบและรบัรองกำรปฏบิตัิตำมเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
(BOI) กรณีมกีำรตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) เพิม่เตมิ  ค่ำตรวจสอบบตัรละ 40,000 
บำท  กรณีมกีำรเปิดบรษิทัย่อยในระหว่ำงปี ใหก้ ำหนดค่ำสอบบญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บำทต่อหนึ่งบรษิทั 
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ทัง้นี้ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่น เช่น ค่ำพำหนะเดนิทำงปฏบิตัิงำนต่ำงจงัหวดั โดยผู้สอบบญัชตีำมรำยชื่อเสนอ
ขำ้งต้น ไม่มคีวำมสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิัท ผู้บรหิำร ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้ที่เกีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูล
กิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้นายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื นายธนะวุฒ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 
และ/หรอื นางสาวสลุลติ อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 แห่งส านกังานสอบบญัช ีบรษิทั สอบ
บญัชธีรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยเฉพาะบรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย
ส าหรบัปี 2565 

และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,415,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน 
(BOI) เพิม่เตมิ ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท กรณีมกีารเปิดบรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบ
บญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาท ต่อหนึ่งบรษิัท ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิาน
ต่างจงัหวดั  ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิัท 
ผูบ้รหิาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ส าหรบัรายละเอยีดข้อมูลของ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2565 โดยมขีอ้มลูปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่6 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2565  

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบญัช ี2564 

(จ่ายจรงิ) 

1. ค่าสอบบญัช ี 2.30 ลา้นบาท 1.81 ลา้นบาท 

2. ค่าตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 0.12 ลา้นบาท 0.12 ลา้นบาท 

รวม 2.42 ล้านบาท 1.93 ล้านบาท 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:  ภำยใต้แผนกำรปรบัโครงสร้ำงกจิกำรของบรษิัท บรษิัทจะยงัคงประกอบธุรกิจ

ทัว่ไป (Operating Company) โดยยงัคงเป็นบรษิทัผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑพ์ลำสตกิ รวมถงึประกอบ

ธุรกจิเขำ้ลงทุนรวมไปถงึกำรเขำ้ร่วมทุนในกจิกำรอื่น โดยโอนกจิกำรบำงส่วนของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

ผลติและจ ำหน่ำยชิน้ส่วนยำนยนต์และชิน้งำนพลำสติกที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรมอื่น ทัง้นี้ กำรโอนกจิกำร

บำงส่วนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของพระรำชบญัญัติที่ออกตำมประมวลรษัฎำกรว่ำด้วยกำ ร

ยกเวน้รษัฎำกร (ฉบบัที่ 516) พ.ศ.2554 และประกำศอธบิดกีรมสรรพำกร เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และ

เงื่อนไขกำรโอนกจิกำรบำงส่วนให้แก่กันของบรษิัทมหำชนจ ำกดั หรอืบรษิัทจ ำกดั เพื่อยกเว้นรษัฎำกร 

รวมทัง้ประกำศอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว (“หลกัเกณฑ ์PBT”) 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิำรปรบัโครงสรำ้ง
กจิกำรโดยกำรโอนกจิกำรบำงสว่น (Partial Business Transfer : PBT) ส ำหรบัรำยละเอยีดเป็นไปตำม 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่7 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ข้อ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบริษทั  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต ทีอ่าจเกดิจากการลงทุนหรอืร่วมทุนกบั
กจิการอื่น และเพื่อใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานแก่บรษิทัย่อย รวมถงึสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิไปสู่
ลกูคา้ภายนอก 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ
วตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทั เพื่อ
รองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต ทีอ่าจเกดิจากการลงทุนหรอืร่วมทุนกบักจิการอื่น และเพื่อใหก้าร
สนบัสนุนการด าเนินงานแก่บรษิทัย่อย รวมถงึสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิไปสูล่กูคา้ภายนอกได ้ โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาวาระอ่ืนๆ (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 าดบัที่ 11) 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระ
ของบรษิทั ตามรายละเอยีดซึง่แนบกบัหนังสอืมอบฉันทะ (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่11. และ 12.) เพื่อเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้

ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย  10. และ 11. มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบยีนก่อนวนัประชุมหรอืในวนัประชุม กรุณาศกึษาเงื่อนไขวธิกีารลงทะเบยีนและจดัเตรยีมเอกสารทีต่อ้งน ามาแสดง
ในวนัประชุมตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10. โดยบรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัดงัรายละเอยีดใน
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9. 

เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หาก
ท่านมคี าถามทีต่้องการใหบ้รษิทั ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัสง่ค าถามไปล่วงหน้าไดท้ี่ 
E-mail : ir@pjw.co.th หรอื ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987   

จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกร ์ที ่8 เมษายน 2565 
เริม่ประชมุเวลา 13.00 น. ณ หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร  เลขที ่92 ซอยแสง
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แจม่ ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  โดยบรษิทัจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีน
ตัง้แต่เวลา 11.00 น. 

อน่ึง บรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัที ่8 มนีาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date)  

ทัง้นี้ ทางบรษิทัไดจ้ดัของว่างและเครื่องดื่มไวร้องรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุมแต่ไม่ไดม้กีาร
แจกของที่ระลกึ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรบัหนังสอืรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 ท่านสามารถ
กรอกแบบฟอรม์ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13. เพื่อขอรบัรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หรอืสง่โทรสารไปที ่0-2150-
5987  หรอื E-mail : ir@pjw.co.th  เพื่อบรษิทัจกัไดจ้ดัสง่ใหท้่านต่อไป 

 

                                                                              ขอแสดงความนบัถอื 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  

 

                 (ดร. ด าร ิ สโุขธนงั) 

               ประธานกรรมการบรษิทั 
 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 
เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
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รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564  
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยวธิผี่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) เท่านัน้ ณ หอ้งประชมุ 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 20110 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม ณ สถานท่ีประชุม 
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----- 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชุม ณ สถานท่ีประชุม 
1. นายประเสรฐิ ภทัรดลิก   ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทัและทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร 
2. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชุมอ่ืนๆ ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
1. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
2.  นายวชัรนิทร ์ เลศิสวุรรณกุล  ทีป่รกึษาทางการเงนิ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั แอดไว

เซอรี ่พลสั จ ากดั 
 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 
เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
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เร่ิมการประชุม 

ดร. ด าร ิสุโขธนัง เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 13 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 19 ราย รวมทัง้สิ้นจ านวน 32 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิ้น 
332,611,686 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.9382 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายได้
แลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ประธานฯ จงึเปิดประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ครัง้ที ่1/2564 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม ณ บดัน้ี โดยมอบหมายใหคุ้ณจติตราภา ศริสิมัพนัธ ์เป็นผูด้ าเนินรายการต่อไป 
ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม คุณจติตราภา ศริสิมัพนัธ ์ไดก้ล่าวชีแ้จงเกีย่วกบัวธิกีารด าเนินการประชุมและ

ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระท าหน้าทีต่รวจสอบการ
ลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนน  

2. ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็น
พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

3. เนื่องจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มกีารพมิพ์บตัรลงคะแนนให้กบั
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

4. ในการลงคะแนนเสยีง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ( 1 นาท ี) เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะม ีpop-up สอบถามอกีครัง้หนึ่งว่า 
ยนืยนัการลงคะแนนหรอืไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน 

5. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ต้องการเปลีย่นการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลอืกคะแนนใหม่อกีครัง้ หากวาระได้
ถูกปิดโหวตไปแลว้ ผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรอืเปลีย่นการลงคะแนนได ้
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ  Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง
โปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนทีเ่มนู E-Voting 

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรบัชม
ภาพและเสยีงของการประชุมต่อ 

7. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน  E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยบริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ “ไม่เห็นด้วย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออกจาก
จ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระ
นัน้ๆ 

8. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกีารลงมติส าหรบัวาระนัน้ๆ  โดยสามารถท าด้วยวธิี
ดงัต่อไปนี้ 
• กรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะถามค าถาม  ดว้ยวธิกีารพมิพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงันี้ 

1. ใหท้่านไปทีเ่มนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพมิพข์อ้ความ 
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

• กรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยวธิกีารสนทนา สามารถท าได ้ดงันี้  
1. ใหท้่านไปทีเ่มนู Participant ทางดา้นล่าง และกดปุ่ มยกมอืขึน้ (Raise Hand)  
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2. เมื่อพธิกีรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 
และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 
นาท)ี ขอความกรุณาพมิพค์ าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อทีผู่ด้ าเนินรายการจะได้
ท าการอ่านค าถามของท่านใหก้บัทีป่ระชุมแทน 

ในการถามค าถามแต่ละครัง้ทัง้ผ่านการพมิพข์อ้ความ หรอืผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุ
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรอืเป็นผู้รบัมอบฉันทะก่อนเริม่ถามค าถามทุกครัง้เพื่อ
ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 
บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสง่ค าถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มผีูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถามเขา้มา
ภายใน 2 นาท ีทางบรษิทัจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถ้อืหุน้มคี าถามเพิม่เตมิ สามารถพมิพค์ าถามเขา้มา
ผ่านช่องทาง Chat เจา้หน้าทีจ่ะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 

9. ในการนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ยกเวน้   

• วาระที่ 2 พจิารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิัทฯครัง้ที่  1 
(“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตาม
สดัสว่นการถอืหุน้  

• วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 
ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

• วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทั และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของ
บรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ผูด้ าเนินรายการ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 

 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564  เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2564  

ผู้ด าเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564  ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นทุก
ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการ
ลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุม
ลงมตสิ าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้  มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่2 
เมษายน 2564  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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 ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ 1  ท่าน ถอืหุน้จ านวน 750,000  หุน้ มาลงทะเบยีนเพิม่เตมิ 
 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 1 

(“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 

 ผูด้ าเนินรายการ ไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯครัง้ที่ 1 (“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิัทฯตามสดัส่วนการถือหุน้  ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ด้จดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ทุกคนพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุมแลว้ ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนที่จดัส่ง
ทางไปรษณีย ์ โดยมรีายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 

รายการ รายละเอียด 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย (หน่วย) 191,359,982 หน่วย 
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
วธิกีารจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั (Rights Offering) 

ในอตัราสว่นหุน้สามญัเดมิ 3 หุน้ ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

วนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 (Record Date) 

1 กรกฎาคม 2564 

ราคาใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 3.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาใชส้ทิธิ
ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

 

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุม
ลงมตสิ าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้  มมีตพิจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัของบรษิทัฯครัง้ที่ 1 (“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดมิของบรษิัทฯตามสดัส่วนการถอืหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย    333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                                0 0.0000 
งดออกเสยีง                           0 0.0000 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทั

ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 ผูด้ าเนินรายการ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) บรษิทัจะตอ้งลดทุนจดทะเบยีน  โดยตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายก่อนที่
จะเพิม่ทุน บรษิทัจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 287,040,000 
บาท เป็น 287,039,972.50 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 55 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบยีน ดงันี้  

“ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 287,039,972.50 บาท (สองรอ้ยแปดสบิเจด็ลา้นสามหมื่นเกา้พนั
เกา้รอ้ยเจด็สบิสองบาทหา้สบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 574,079,945 หุน้ (หา้รอ้ยเจด็สบิสีล่า้นเจด็หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยสี่
สบิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 574,079,945 หุน้ (หา้รอ้ยเจด็สบิสีล่า้นเจด็หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยสี่
สบิหา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - ) 

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุม
ลงมตสิ าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 
 
 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย   333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                          0 0.0000 
งดออกเสยีง                         0 0.0000 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย               333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                              0 0.0000 
งดออกเสยีง                         0 0.0000 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 
เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทัเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

  ผูด้ าเนินรายการ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหผู้ถ้อืหุ้นเดมิ  
(PJW-W1) เมื่อมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ  บรษิัทจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 287,039,972.50 บาท เป็น 382,719,963.50 บาท 
และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุม
ลงมตสิ าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว  มีมติพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท และแก้ไขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน  4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูลค่าท่ีตรา ไว้หุ้นละ 

0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PJW-W1 
  ผู้ด าเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุม ตามที่บรษิัทมคีวามประสงค์ทีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุในวาระที ่4 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บรษิทัจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ

“ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 382,719,963.50 บาท (สามร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ด
แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบ
สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 765,439,927 หุ้น (เจด็ร้อยหกสบิห้าล้านสีแ่สนสามหมื่นเก้าพนั
เกา้รอ้ยยีส่บิเจด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 765,439,927 หุ้น (เจด็ร้อยหกสบิห้าล้านสีแ่สนสามหมื่นเก้าพนั
เกา้รอ้ยยีส่บิเจด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - ) 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย   333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                      0 0.0000 
งดออกเสยีง                       0 0.0000 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 
เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
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การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ โดยการจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 

 ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม มผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี้ 

นายดุสิต บุดดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ได้สอบถาม ใบส าคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 มีราคาใช้สทิธิ  
3 บาท อายุไม่เกนิ 3 ปี  หากในอนาคต ถา้มคีนแปลงสทิธ ิไม่ทราบว่าทางบรษิทัมแีผนใชเ้งนิอย่างไรบา้ง 

นายสาธติ  เหมมณฑารพ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดช้ีแ้จง ทางบรษิทัมแีผนจะน าเงนิมาขยายโอกาสทาง
ธุรกจิของบรษิทั ซึง่ในปัจจุบนับรษิทัยงัคงมองหาโอกาสต่างๆในการท าธุรกจิ ทัง้ในสว่นของตลาดบรรจุภณัฑ์
อาหาร ตลาดชิน้สว่นยานยนต ์รวมถงึตลาดใหม่ๆทีท่างบรษิทัก าลงัมุ่งเน้นทีจ่ะเตบิโต โดยทางบรษิทัมแีผนที่
จะขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

และไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิแลว้  ผูด้ าเนินรายการ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมลงมติพจิารณาและอนุมตัิ
ส าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 
191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่รา ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 
นายดุสติ บุดด ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม 
1.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ในแต่ละโรงงานมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และสาเหตุที่กลุ่มโรงงานชลบุรีและ

สมุทรสาคร ท าไมมารจ์ิน้แตกต่างกนัพอสมควร 
2.  โรงพ่นสที าก าไรไดแ้ลว้หรอืยงั และปีนี้ทศิทางเป็นอย่างไรบา้ง 
3.  ธุรกิจในเมอืงจนีเป็นอย่างไรบ้าง ในไตรมาส 1/2564 เห็นในค าอธบิายงบบอกว่ายอดขายทางเจยีงซู

เตบิโตมาก ไม่ทราบว่าเตบิโตขึน้จากกลุ่มสนิค้าอะไร และปีนี้คาดว่าจะเติบโตมากน้อยขนาดไหน  และ
มารจ์ิน้ทีเ่มอืงจนีแตกต่างจากทีไ่ทยมากน้อยขนาดไหน 

4.  ปีนี้เหลอืงานโครงการมากน้อยขนาดไหน 
5.  New S-Curve ในกลุ่มการแพทยจ์ะเริม่ผลติและรบัรูร้ายไดเ้มื่อไหร่ และมารจ์ิน้เป็นอย่างไรบา้ง 
6.  New S-Curve ทีก่ าลงัจะเริม่ ตอ้งลงทุนตดิตัง้เครื่องจกัรใหม่หรอืไม่ และถา้ลงทุนใหม่คาดว่าจะม ีdefect 

ช่วงตน้มากน้อยขนาดไหน และมแีผนรบัมอื หรอืป้องกนัอย่างไรบา้ง 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย               333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                              0 0.0000 
งดออกเสยีง                         0 0.0000 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 
เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
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นายสาธติ  เหมมณฑารพ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดช้ีแ้จง ในสว่นของธุรกจิประเทศไทย โดยตอบค าถาม
เป็นรายขอ้  ดงันี้ 

- ขอ้ที ่1 กลุ่มผลติภณัฑข์องสาขาสมุทรสาคร คอื กลุ่มของบรรจุภณัฑอ์าหาร น ้ามนัหล่อลื่น และเคมภีณัฑ ์

ส่วนของสาขาชลบุร ีเป็นกลุ่มของบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น เคมภีณัฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และโรงพ่นส ี 

โดยในส่วนของมารจ์ิน้ไม่ไดม้คีวามแตกต่างกนัมากนัก  ซึง่มารจ์ิน้แต่ละสาขาขึน้อยู่กบัการใชก้ าลงัการ

ผลติและราคาของวตัถุดบิเป็นหลกั ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ทัง้ 2 สาขา มมีารจ์ิน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั  ถ้าจะมคีวาม

แตกต่างกจ็ะประมาณ 2–3 เปอร์เซน็ต์เท่านัน้  ขึน้อยู่กบัยอดขายและ Utilize Capacity  ว่าในขณะนัน้

สาขาใดมากกว่ากนั 

- ขอ้ 2 โรงพ่นส ีณ ตอนนี้ท าก าไรไดแ้ลว้ ซึง่เริม่มกี าไรตัง้แต่ไตรมาส 4/2563 แลว้ โดยในสว่นของปีนี้ ซึง่

ไตรมาสแรกทีผ่่านมากท็ าก าไรได ้และคาดว่าปีนี้ทัง้ปีบรษิทักส็ามารถท าก าไรจากโรงพ่นสไีด้ 

- ขอ้ 4 ในปีนี้บรษิัทยงัมอีกีหลายโครงการ ซึ่งโครงการที่ทางบรษิัทมองอยู่ในตอนนี้คอื ธุรกจิเกี่ยวกบั

เครื่องมอืทางการแพทย ์ ซึง่ทางบรษิทัก าลงัศกึษาอย่างใกลช้ดิ และมธีุรกจิเกีย่วกบัโครงการทุ่นลอยน ้า 

(Solar Floating) รวมถงึธุรกจิ Cable spacer ของทางการไฟฟ้า ทีท่างบรษิทัก าลงัActiveในการประมลู  

สว่นของรายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้อื่นๆ รวมถงึค าถามขอ้ 3 ขอใหท้างคุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ  ชีแ้จง

เพิม่เตมิ 

นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิ ในสว่นของธุรกจิในประเทศจนี และ
ธุรกจิ New S-Curve โดยตอบค าถามเป็นรายขอ้  ดงันี้ 
- ขอ้ 3 ธุรกจิในเมอืงจนี  เนื่องจากในไตรมาส 1/2563 มกีารระบาดของ Covid-19 ท าใหธุ้รกจิในเมอืงจนี

ไดร้บัผลกระทบโดยตรง แต่หากในไตรมาส 1/2564 ไม่มผีลกระทบจาก Covid-19 จงึส่งผลใหย้อดขาย

เขา้มาและเป็นการเตบิโตทีด่ขี ึน้จากปีก่อน  โดยหากเป็นธุรกจิในสาขาเทยีนจนิ  ธุรกจิปกตไิม่มกีารขยบั

ขยายอะไรเน่ืองดว้ยพืน้ทีเ่ตม็แลว้ และทางธุรกจิกอ็ยู่ตวัมานาน ส่วนธุรกจิในสาขาเจยีงซู เริม่มยีอดขาย

ในไตรมาส 4/2562 และในปี 2563  เป็นปีทีม่กีารขายแบบเตม็ปี แต่เนื่องจากการระบาดของ Covid-19 

ท าใหม้ผีลกระทบทางระบบเศรษฐกจิสง่ผลท าใหย้อดขายปี 2563  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ สว่น

ในปี 2564 กย็งัไม่เป็นไปตามเป้าหมายเช่นกนั  แต่มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้  ธุรกจิในเมอืงจนีเป็นกลุ่มของบรรจุ

ภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่น เช่นเดยีวกนัในส่วนมาร์จิ้นจงึพอๆกนักบัในเมอืงไทย แต่จะแตกต่างในส่วนของ

โครงสรา้งราคา  โดยในเมอืงจนีทีม่ตีลาดค่อนขา้งกวา้งและโดยภาพรวมมคี่าแรงทีส่งูกว่าไทย 1 เท่า  ท า

ใหบ้รษิทัตอ้งลงทุนในสว่นของเครื่องจกัรที่ราคาสงู เพื่อทีจ่ะได ้Automation มากขึน้  จงึท าใหก้ารลงทุน

ในสนิทรพัย์และมคี่าใชจ้่ายคงทีใ่นเมอืงจนีสงูกว่า  แต่สดัส่วนของค่าแรงน้อยกว่าเมื่อคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์

ต่อยอดขาย จงึท าใหม้ารจ์ิน้ใกลเ้คยีงกนั  

- ขอ้ 5 ธุรกจิ New S-Curve ในกลุ่มเครื่องมอืทางการแพทย์ ทางบรษิทัมองหาตลาดของ Syringe (เขม็

ฉีดยา)  ซึ่งทางบรษิัทมคีวามเชี่ยวชาญและสามารถท าได้เลย  โดยเป็นการฉีดและขึน้รูป ซึ่งมคีวาม

ซับซ้อนทางเทคโนโลยีต ่าที่สุด  ประกอบกบัมีขนาดตลาดที่น่าสนใจ นอกจากนี้ทางบริษัทเองยงัมี

เครอืข่ายในประเทศจนีอยู่ เบื้องต้นจะน าเขา้มาขายในประเทศไทยก่อนเพื่อลดความผดิพลาดในการ
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ลงทุน ซึง่ตามแผนธุรกจิทีว่างไวค้าดว่าจะมยีอดขายบางส่วนเขา้มาในไตรมาส 4/2564 นี้ ทัง้นี้ถงึแมว้่า

จะมยีอดขายเขา้มาในปรมิาณไม่มากแต่ถอืว่าเป็นการเริม่ต้นธุรกจิทีด่ขีองการสร้างยอดขายตามที่แจ้ง

ทางนกัวเิคราะห ์

- ขอ้ 6 ธุรกจิ New S-Curve ทีต่้องลงทุน ทางบรษิทัมแีผนทีจ่ะลงทุนอยู่ โดยการออก Warrant ในครัง้นี้ 

เป็นการมองอนาคตของ ธุรกจิ New S-Curve ด้วยที่ต้องใช้งบในการลงทุนด้วยเช่นกนั ส่วนแผนของ

ธุรกจิขออนุญาตใหท้างนักลงทุนและผูถ้อืหุน้รออกี 1 ไตรมาส แลว้ทางบรษิทัจะมาเรยีนใหท้่านทราบว่า

มแีผนอย่างไรต่อไป เน่ืองจากทางบรษิทัมคีวามมัน่ใจในตลาดน้ีมาก แต่เพื่อไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดเหมอืน

ธุรกิจในเมืองจนีและโครงการโรงพ่นสีที่ผ่านมา  ซึ่งทางบริษัทได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จาก

ประเทศจนีและปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆ ท าใหท้างบรษิทัมองผลประโยชน์ของทางผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

และจะท าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกบัทางท่านผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจะมกีารสื่อสารกบัทางผู้ถือหุ้นให้

ทราบอย่างสม ่าเสมอ ส่วนของ defect ขอชี้แจงเป็น 2 ทางคือ ทางการตลาด และทางการผลิต ซึ่ง

ทางการตลาดเพื่อลดความเสีย่งทางบรษิทัจงึใชก้ารน าเขา้มาขายก่อน จนกระทัง่บรษิทัจะต้องมัน่ใจว่า

ผ่านตลาด ผ่าน อย. ประมูลได้ และต้องได้รบัออเดอร์แน่นอน จึงจะท าการลงทุน ส่วนของการผลติ 

บรษิทัมคีวามเชี่ยวชาญในส่วนของการผลติ และสามารถควบคุมการผลติได ้ซึง่ขณะนี้อยู่ในขบวนการ

เจรจากบัเจา้ของธุรกจิ และจะน าเรยีนความคบืหน้าใหก้บัทางผูถ้อืหุน้ต่อไป 

นายสริพิงศ ์จริะวงศป์ระภา ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า  ทางผูบ้รหิารใหข้อ้มลูผ่านสื่อเรื่อง
จะไปลงทุนในธุรกจิ เมดคิอล อยากทราบความคบืหน้า 

นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จง  การลงทุนใน Model Medical จากการศกึษา
ในเบือ้งต้นในส่วนของผลประกอบการจะดกีว่าสนิคา้ทีม่อียู่  แต่ในขณะเดยีวกนัอะไรทีท่ าก าไรไดม้ากกจ็ะมี
ความยากทางธุรกจิเช่นเดยีวกนั ซึง่ทางบรษิทัเลง็เหน็ความส าคญัของเรื่องการลงทุนว่าจะตอ้งเขา้ถงึตลาดได ้
และทางบรษิทัยงัมกีารปรกึษากบัทางทมีทีป่รกึษาของบรษิทัทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ในตลาดและขบวนการผลติมากขึน้ เพื่อไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อการลงทุน ซึง่ธุรกจิทีท่างบรษิทัใหค้วาม
สนใจในตอนนี้คอื Syringe (เขม็ฉีดยา) เพราะในปัจจุบนัมอีตัราการใชท้ีเ่พิม่มากขึน้เรื่อยๆ และมอีตัราของ
ผูส้งูอายุทีม่ากขึน้  ซึง่เทคโนโลยใีหม่ทีเ่ขา้มาจ าเป็นต้องใชว้ธิกีารเจาะเลอืดเขา้มาช่วยในเรื่องของการตรวจ
สขุภาพ  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิแลว้ คุณจติตราภา ศริสิมัพนัธ ์ผูด้ าเนินรายการ จงึขอเรยีนเชญิ ดร.
ด าร ิสโุขธนงั  ประธานทีป่ระชุมกล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ  จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที1่/2564 และ
กล่าวปิดการประชุม 
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อน่ึง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 13.00  น. ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ  
ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 1 ราย โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มา
เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 14 ราย  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 19 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ  จ านวน  33 ราย   ถือหุ้นรวมกันทัง้สิ้น 333,361,686 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
58.0689 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 
 
 

 
ปิดประชุม  เวลา 13.48 น. 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

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

รายงานประจ าปี 2564 ( แบบ 56-1 One Report ) 

ในรปูแบบคิวอารโ์ค้ด (QR Code) 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3 

(โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบียนทีจ่ดัส่งทางไปรษณีย)์ 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

 

 

ช่ือ นางมาลี  เหมมณฑารพ 
อายุ 78 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการ 

การศึกษา - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นแพว้วทิยา 
 

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่90/2011 

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

 - ปี 2557–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั พเีจดบัเบิล้ย ูออโตอวี ีจ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) 

 - ปี 2554–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
 - ปี 2533–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั) 
 - ปี 2556–2560 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั  
 - ปี 2554–2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 
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คณุสมบติัส าหรบักรรมการท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 

รายละเอยีด คุณสมบตั ิ
1. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ.2535  มาตรา 68   เป็น   ไม่เป็น 
2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
      พ.ศ.2535  มาตรา 89/6 

  เป็น   ไม่เป็น 

3.  มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับรษิทัฯ   เป็น   ไม่ม ี
 
 

 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 5 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1. บรษิทั พเีจดบัเบิล้ย ูออโตอวี ีจ ากดั 

(ชื่อเดมิ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
3. บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
4. บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
5. บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั) 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1 มนีาคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

หุน้สามญัจ านวน 67,200,525 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 11.71 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

หุน้สามญัจ านวน  36,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6.41 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

 

 

 

ช่ือ ดร.พิรฬุห ์ เหมมณฑารพ 
อายุ 48 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการ 

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

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่ออุตสาหกรรม 
- หลกัสตูรสรา้งเสรมิศกัยภาพผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อกา้วสูยุ่คดจิทิลั รุ่นที ่2 (EDIT 
รุ่น 2) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่90/2011 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่150/2011 
- หลกัสตูร Director Breakfast Talk รุ่นที ่2/2011 
- หลกัสตูร Financial Statements for Director รุ่นที ่13/2011 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุ่น 13/2014                                                                                                            

สภาวชิาชพีบญัช ี
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที ่11/2013  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-  หลกัสตูรธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุ่นที ่5  

ประวติัการท างาน - ปี 2561–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2561–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 
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 - ปี 2560 -ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2556–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554-ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554-ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2553-ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2554-ม.ค.2565 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2556 -2560 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554-2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / 

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

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

 - ปี 2547-2551 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ   
: วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 
 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 
จ านวน 6 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1. บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั 
2. บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 
3. บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
4. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
5. บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
6. บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 28 มกราคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 
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คณุสมบติัส าหรบักรรมการท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 

รายละเอยีด คุณสมบตั ิ
1. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ.2535  มาตรา 68   เป็น   ไม่เป็น 

2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
      พ.ศ.2535  มาตรา 89/6 

  เป็น   ไม่เป็น 

3.  มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับรษิทัฯ   เป็น   ไม่ม ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

หุน้สามญัจ านวน 54,930,387 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 9.57 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการเข้าใหม ่
 

 

 

ช่ือ นายประเสริฐ  ภทัรดิลก 
อายุ 64 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการอสิระ 

การศึกษา - ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (เครื่องกล)  

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

ประวติัการอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG) รุ่นที ่15/2557 

- หลกัสตูร DCP Refresher รุ่นที ่1/2548  

- หลกัสตูร Director Certification program-DCP ปี 2545 

ประวติัการท างาน - ปี 2564–ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ : บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
(มหาชน) 

 - ปี 2564–ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ (มหาชน) 
 - ปี 2561–ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ : บรษิทั ฑฆีา ก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2558–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั แอดไวเซอรี ่พลสั จ ากดั 
 - ปี 2558–ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ : บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั

(มหาชน) 
 - ปี 2547–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั คนิเดรด จ ากดั 
 - ปี 2547–ปัจจุบนั กรรมการ : บรษิทั โรบนิสนั แพลนเนอร ์จ ากดั 
 - ปี 2561–ก.พ.2565 ทีป่รกึษากรรมการบรษิทั : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554–ก.พ.2565 กรรมการ : บรษิทั เพซ ดเีวลเลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2562-ปี2564 กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร : ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้

แห่งประเทศไทย 
 - ปี 2547-ปี2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ : บรษิทั บตูคินวิซติี ้จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2547–ปี2559 กรรมการ : ชมรมวานิชธนกจิ 
 - ปี 2547–ปี2558 กรรมการผูอ้ านวยการ : บรษิทั แอดไวเซอรี ่พลสั จ ากดั 
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กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 
 
 
 

จ านวน 4 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1. บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
2. บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ (มหาชน) 
3. บรษิทั ฑฆีา ก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 
4. บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั(มหาชน) 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 3 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1. บรษิทั แอดไวเซอรี ่พลสั จ ากดั 
2. บรษิทั คนิเดรด จ ากดั 
3. บรษิทั โรบนิสนั แพลนเนอร ์จ ากดับรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ 

จ ากดั 
 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

-ไม่ม-ี 
 

 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

-ไม่ม-ี  

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี  
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คณุสมบติัส าหรบักรรมการท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
รายละเอยีด คุณสมบตั ิ

1. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ.2535  มาตรา 68   เป็น   ไม่เป็น 
2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
      พ.ศ.2535  มาตรา 89/6 

  เป็น   ไม่เป็น 

3.  มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับรษิทัฯ   เป็น   ไม่ม ี
 
คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
การมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรอืในช่วง 2 
ปี ทีผ่่านมา 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ คุณสมบตั ิ
1. เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน  พนกังาน  ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษา 
      ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ 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 ี

 

โดยทีผ่่านมา นายประเสรฐิ ภทัรดลิก  ไดด้ ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษากรรมการบรษิทั/ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ใหก้บั
บรษิทั  ซึง่ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม   

ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ รวมถงึรายเดอืน     - ไมม่ ี- 

ดงันัน้ นายประเสรฐิ ภทัรดลิก ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ จงึคงมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดคุณสมบตัิ
กรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ และสามารถใหค้วามเหน็ ตลอดจนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะ
กรรมการอสิระ ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

ทัง้นี้บรษิทัไดท้ าหนงัสอืแจง้ยกเลกิการเป็นทีป่รกึษากรรมการบรษิทั/ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ใหแ้ก ่ นายประเสรฐิ 
ภทัรดลิก  เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 เป็นตน้ไป 
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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 าหน้าที่เป็นกรรมการอสิระ พจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบญัญัติ
บรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป  

ทัง้นี้ หากมกีรรมการอสิระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตัง้
กรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการอสิระทีต่นแทน 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ  

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั  ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ 
ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  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) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้
แต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อสิระ 

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

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบกจิการที่มี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอสิระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยจะแจง้พรอ้มกบัการรายงานขอ้มลูประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรบัจดัท ารายงานประจ าปี  (แบบ 56-1 One Report) 
ของบรษิทั 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2565 
 

 

 

 

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 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่8134 

 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 15 ปี 

  

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 

  

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4752 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - โครงการ MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติการบญัช ี(บธ.บ.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่4752 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

-ประสบการณ์ดา้นตรวจสอบพเิศษ Due Diligence มากกว่า 20ปี  

-ประสบการณ์ดา้นการวางระบบบญัช ีเอเชีย่มเกมส ์ครัง้ที ่13 และ เฟสปิดเกมส์
ครัง้ที ่7 

 

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

 
- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
- ธุรกจิโรงแรม 
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

3. นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7517 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม) สาขาการจดัการ  

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ประสานมติร 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัช ี

  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่7517 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบพเิศษ Due Diligence 

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิใหเ้ช่ารถยนต ์
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- ธุรกจิบรกิารและสือ่สิง่พมิพ ์
- ธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส ์
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 
- กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์

 

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

3. นางสาวโสรยา ตินตะสวุรรณ์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8658 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ (บช.ม)  

  มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์วทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัช ี

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่8658 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 15 ปี 

 

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

 
- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
-ธุรกจิโรงพยาบาล 
- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
- ธุรกจิขนสง่ และโลจสิตกิส ์
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 

 

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

3. นางสาวพจนรตัน์  ศิริพฒัน์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 9012 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัช ี

  มหาวทิยาลยับรูพา 

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่9012 

  

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 15 ปี 

  

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 

  

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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สารสนเทศเก่ียวกบัแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 
ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)(“บรษิทั”) ครัง้ที ่3/2565 ประชุมเมื่อวนัที ่19 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2565 ไดอ้นุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารปรบัโครงสรา้งกจิการดว้ยวธิกีาร
โอนกจิการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ใหแ้ก่บริษทั พีเจดบัเบ้ิลยู ออโต้อีวี จ ากดั (“PJW AutoEV”) 
(เดมิชื่อ บรษิัท พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) ซึ่งปัจจุบนัเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท โดยมรีายละเอยีดประกอบการพจิารณา
ดงัต่อไปนี้ 
 

1. การปรบัโครงสรา้งกิจการ 
 

ภายใตแ้ผนการปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทั บรษิทัจะยงัคงประกอบธุรกจิทัว่ไป (Operating Company) 
โดยยงัคงเป็นบรษิทัผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ รวมถงึประกอบธุรกจิเขา้ลงทุนรวมไปถงึการเขา้ร่วม
ทุนในกจิการอื่น โดยโอนกจิการบางสว่นของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนตแ์ละ
ชิน้งานพลาสตกิทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรมอื่นๆ  ไดแ้ก่ 1) ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัยานยนต ์ 2) 
ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนตพ์่นส ี 3) ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นทีใ่ชเ้มด็พลาสตกิวศิวกรรมในงาน
อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถงึชิน้งานพลาสตกิทีไ่มใ่ช่บรรจุภณัฑ ์4) ผลติและจ าหน่ายแม่พมิพท์ีใ่ชใ้นกจิการส าหรบั
ขอ้ 1-3  รวมถงึลกูหนี้การคา้ สนิคา้คงคลงั สญัญา เครื่องจกัรและอุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ใบอนุญาต สทิธปิระโยชน์ต่างๆบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการดงักล่าว และ ทีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้งทีต่ัง้อยูท่ีน่ิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 2 จงัหวดัชลบุร ี รวมถงึเจา้หนี้การคา้และหนี้สนิทีม่อียู่กบั
สถาบนัการเงนิ ใหแ้ก่ PJW AutoEV 

การโอนกจิการบางสว่นดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญตัทิีอ่อกตามประมวลรษัฎากรว่า
ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่ 516) พ.ศ.2554 และประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เรื่อง หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร 
และเงื่อนไขการโอนกจิการบางสว่นใหแ้ก่กนัของบรษิทัมหาชนจ ากดั หรอืบรษิทัจ ากดั เพือ่ยกเวน้รษัฎากร 
รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว (“หลกัเกณฑ ์PBT”) 

มลูค่าการโอนกจิการดงักล่าวจะเท่ากบัราคาตามมลูค่าบญัช ี(Book Value) หรอืราคาตามวธิกีารปรบัปรุง มลูค่า
ทางบญัช ี (Adjusted Book Value) หรอื ราคายุตธิรรม (Fair Value) ของกจิการทีโ่อน แลว้แต่ประเภทของ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิของกจิการทีโ่อน ณ วนัโอนกจิการตามทีไ่ดห้ารอืกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งและ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์PBT ซึง่มลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิีจ่ะโอนทัง้หมดคาดว่าจะมมีลูค่าประมาณ 465 ลา้น
บาท เทยีบเคยีงจากงบแสดงฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (อยา่งไรกด็ ี มลูค่า
การโอนกจิการจะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาการโอนกจิการดงักล่าว) ในการนี้เพื่อใหก้ารโอนกจิการบางสว่นเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ ์ PBT  นัน้ PJW AutoEV จะตอ้งมมีลูค่าสนิทรพัยส์ทุธมิากกว่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีจ่ะรบัโอนมา
จากบรษิทั ณ วนัทีโ่อนกจิการ ดงันัน้ PJW AutoEV จะเพิม่ทนุจดทะเบยีนเพื่อใหเ้ป็นไปตาม หลกัเกณฑ ์PBT 
โดยบรษิทัจะจองซือ้หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวทัง้จ านวน ภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนแลว้ บรษิทัยงัคงจะถอืหุน้ใน 
PJW AutoEV ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 
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ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายอนัเกีย่วกบัการโอนกจิการดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก ่ ค่าทีป่รกึษากฎหมายและภาษอีากร 
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษ ี ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนต่างๆ กบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ค่าประเมนิ
ทรพัยส์นิ และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ โอนกจิการบางสว่น เป็นตน้  

การโอนกจิการใหแ้ก่ PJW AutoEV ดงักล่าวเป็นการปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จงึไมม่ี
ผลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อทรพัยส์นิรวมของกลุ่มบรษิทัแต่อย่างใด จงึไม่เขา้ขา่ยเป็นการท ารายการจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทับรษิทัจดทะเบยีน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ.20/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่ 31
สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ พ.ศ.2547 ลง
วนัที ่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) และไม่เป็นรายการทีต่อ้งปฏบิตัติามเกณฑ์
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม พ.ศ.2551(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัที ่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ.2546 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) อย่างไรกต็าม การโอนกจิการ
บางสว่นดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นการโอนธุรกจิบางสว่นทีส่ าคญัตามมาตรา 107(2) (ก) แห่งพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนด ซึง่บรษิทัฯจะตอ้งอนุมตักิารปรบัโครงสรา้งกจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯและจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ในเบือ้งตน้ บรษิทัคาดว่า การโอนกจิการบางสว่นนี้จะแลว้เสรจ็ภายรอบระยะเวลาบญัชปีี 2565 โดยเริม่นบัแต่
วนัโอนกจิการ บรษิทัจะหยุดด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนต ์ รวมถงึชิน้งาน
พลาสตกิทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมอื่นทัง้หมดและให ้PJW AutoEV เป็นผูป้ระกอบธุรกจิดงักล่าวต่อไป อย่างไรกต็าม 
ในกรณีจ าเป็น บรษิทัอาจจะตอ้งยงัคงตอ้งประกอบกจิการบางอย่างเพื่อใหค้วามชว่ยเหลอืแก ่ PJW AutoEV 
เพื่อไม่ใหส้ง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิและสญัญาทีม่อียู่กบัลกูคา้ในระหว่างระยะเวลาเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งกจิการ 

ภายหลงัจากการโอนกจิการดงักล่าวเสรจ็สิน้สมบรูณ์แลว้ บรษิทัจะยงัคงประกอบธุรกจิทัว่ไป (Operating 
Company) โดยยงัคงเป็นบรษิทัผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ รวมถงึประกอบธุรกจิเขา้ลงทุนรวมไปถงึ
การเขา้ร่วมทุนในกจิการอื่น ทัง้นี้ ภายหลงัการโอนกจิการดงักล่าวบรษิทัยงัคงสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. แผนภาพแสดงโครงสรา้งกลุ่มบริษทัก่อนและหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
โครงสรา้งปัจจบุนั (ก่อนการปรบัโครงสรา้งกิจการ) 

 
 

โครงสรา้งหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
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3. ข้อมูลของบริษทัย่อยท่ีรบัโอนกิจการบางส่วน 
 

ช่ือ  : บรษิทั พเีจดบัเบิล้ย ูออโตอ้วี ีจ ากดั (“PJW AutoEV”)  
(เดมิชื่อ บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) 

วนัท่ีจดจดัตัง้บริษทั: 1 กนัยายน 2557 

ท่ีตัง้ส านักงาน : ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ เลขที ่28 หมู่ที ่2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืง จงัหวดั
สมุทรสาคร 74000 
(อยู่ระหว่างด าเนินการยา้ยส านกังานใหญ่ไปที ่เลขที ่150/62 หมู่ที ่9 ต าบล
หนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20110) 

ทุนจดทะเบียน 
และเรียกช าระแลว้ : 

ทุนจดทะเบยีน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,000,000 หุน้  
มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ10 บาท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์PBT PJW AutoEV จะตอ้งเพิม่ทนุจดทะเบยีน
อย่างน้อยใหเ้ท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิีจ่ะรบัโอนมา ณ วนัทีโ่อนกจิการ โดย
บรษิทัจะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวทัง้จ านวน 

ผูถ้ือหุ้น : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รวม 1,999,997 หุน้ และ 
บุคคลธรรมดาอกี 3 ท่าน ถอืหุน้รวม 3 หุน้ จ านวนหุน้รวมทัง้สิน้ 2,000,000 
หุน้ 

วตัถปุระสงค ์: ▪ บรกิารตรวจสอบจ านวน/มาตรฐานสนิคา้ทุกชนิดและตรวจสอบเครื่องมอืชัง่
ตวงวดัทุกประเภท 

▪ รบัจา้งผลติชิน้งานพลาสตกิและแม่พมิพ ์รวมถงึบรกิารงานพ่นส ี(อยู่
ระหว่างด าเนินการเพิม่วตัถุประสงคข์องบรษิทั) 

▪ รบัจา้งผลติชิน้งานพลาสตกิทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมกรรมอื่นๆ (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพิม่วตัถุประสงคบ์รษิทั) 

 
4.  หลกัการและเหตผุลในการปรบัโครงสรา้งกิจการ 

 การปรบัโครงสรา้งกจิการในครัง้นี้เพื่อใหบ้รรลุตามแผนกลยทุธข์องบรษิทัในการบรหิารการด าเนินธุรกจิแต่ละ
ประเภทใหช้ดัเจน ช่วยใหก้ารบรหิารจดัการความเสีย่งในแต่ละธุรกจิมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเพื่อสรา้งธุรกจิ
ทีย่ ัง่ยนืและเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และเพิม่โอกาสในการขยายธุรกจิ รวมทัง้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนิน
กจิการ และการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทั โดยมหีลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

 4.1 เพื่อโอกาสในการขยายธรุกิจและโอกาสในการหาผูร้ว่มทุนหรอืพนัธมิตรทางธรุกิจ 

การปรบัโครงสรา้งกจิการจะท าใหบ้รษิัท มคีวามคล่องตวัและมคีวามยดืหยุ่นเพิม่ขึน้ในการลงทุนด าเนินธุรกจิ
ใหม่ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธห์ลกัของบรษิทั และช่วยเพิม่โอกาสในการหาผูร้่วมทุนหรอืพนัธมติรทางธุรกจิ
รายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล นิตบิุคคล หรอืสถาบนัการเงนิ ทีม่คีวามสนใจหรอืช านาญเฉพาะธุรกจินัน้ๆ โดยไม่
ตอ้งร่วมลงทุน หรอืรบัความเสีย่งในธุรกจิอื่นๆของกลุ่มบรษิทั ซึง่จะช่วยเพิม่ความน่าสนใจในการลงทุน รวมถงึ
ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัและเพิม่ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
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4.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารองคก์รให้เหมาะสม 
 การปรบัโครงสรา้งกจิการจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินกจิการและการบรหิารงานองคก์รของกลุ่ม

บรษิทัใหม้คีวามยดืหยุ่นสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมของธุรกจิ และเป็นการแบ่งแยกความเสีย่งใน
การประกอบธุรกจิออกจากกนั สง่ผลใหก้ารบรหิารงานองคก์รเกดิความคล่องตวัมากยิง่ขึน้ 

 

5. ขัน้ตอนในการปรบัโครงสรา้งกิจการ 

 5.1 บรษิทัจะจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เพื่ออนุมตัแิผนการปรบั
โครงสรา้งกจิการ และการด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งกจิการ 

 5.2 บรษิทัจะด าเนินการโอนกจิการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT)  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและ
จ าหน่ายชิน้สว่นยานยนต ์ ไดแ้ก่ 1) ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัยานยนต ์ 2) ผลติและจ าหน่าย
ชิน้สว่นยานยนตพ์่นส ี 3) ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นทีใ่ชเ้มด็พลาสตกิวศิวกรรมในงานอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถงึ
ชิน้งานพลาสตกิทีไ่ม่ใช่บรรจุภณัฑ ์ 4) ผลติและจ าหน่ายแมพ่มิพท์ีใ่ชส้ าหรบักจิการตามขอ้ 1-3 รวมถงึลกูหนี้
การคา้ สนิคา้คงคลงั สญัญา เครื่องจกัรและอุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ใบอนุญาต สทิธิ
ประโยชน์ต่างๆบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการดงักล่าว และทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีต่ัง้อยู่ทีน่ิคม
อุตสาหกรรมป่ินทอง 2 จงัหวดัชลบุร ี รวมถงึเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิทีม่อียู่กบัสถาบนัการเงนิ ใหแ้ก่ PJW 
AutoEV ในราคาตามมลูค่าบญัช ี (Book Value) หรอืราคาตามวธิกีารปรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ี(Adjusted Book 
Value หรอื ราคายุตธิรรม (Fair Value) ของกจิการทีโ่อน แลว้แต่ประเภทของทรพัยส์นิและหนี้สนิทีจ่ะโอน ณ 
วนัโอนกจิการ ตามทีไ่ดห้ารอืกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งและเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ PBT โดยคาด
ว่ามลูค่าสนิทรพัยส์ทุธทิีจ่ะโอนจะมมีูลค่า ประมาณ 465 ลา้นบาท เทยีบเคยีงกบังบแสดงฐานะทางการเงนิของ
บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 อย่างไรกด็ ี มลูค่าการโอนจะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาทีท่ าการโอนกจิการดงักล่าว ในการนี้ เพื่อใหก้ารโอนกจิการ
บางสว่นเป็นไปตาม หลกัเกณฑ ์PBT นัน้ บรษิทัทีจ่ะรบัโอนจะตอ้งมมีลูค่าสนิทรพัยส์ทุธมิากกว่าสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทีจ่ะรบัโอนมาจากบรษิทั ณ วนัทีโ่อนกจิการ ดงันัน้ PJW AutoEV จะเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑ ์PBT โดยบรษิทัจะจองซือ้หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวทัง้จ านวน 

 ขัน้ตอนในการปรบัโครงสรา้งกจิการดงักล่าว บรษิทัจะด าเนินการภายหลงัจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ าปี 2565 มมีตอินุมตัแิผนการปรบัโครงสรา้งกจิการ และการด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรบัโครงสรา้ง
กจิการ ซึง่บรษิทัคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายรอบระยะเวลาบญัชปีี 2565 

 นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งกจิการของกลุ่มบรษิทั เป็นไปดว้ยความสะดวกเรยีบรอ้ย ทีป่ระชุม
คณะกรรมการเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
และ/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารของบรษิทัมอบหมายเป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  ด าเนินการใดๆทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืจ าเป็นเกีย่วกบัการปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางสว่น ใหแ้ก่
บริษัทย่อยได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การ
ก าหนด หรอืการเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายกจิการบางสว่น การก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัทย่อยให้สอดคล้องกบัมูลค่ากจิการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงื่อนไขการโอนกจิการบางส่วนใหแ้ก่กนัของบรษิทัมหาชนจ ากดั หรอืบรษิทัจ ากดั เพื่อการยกเวน้รษัฎากร 
รวมถงึประกาศอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งของกรมสรรพากร    
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(2)  พิจารณาทบทวน ปรบัเปลี่ยนแผนการ และ/หรอื ขัน้ ตอนการปรบัโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและ
สมควรเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆทีอ่าจจะกระทบกบัการด าเนินการ
ปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทัฯ หรอืเพื่อใหก้ารด าเนินการปรบัโครงสรา้งกจิการมคีวามคล่องตวั  

(3) จัดท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการปรบัโครงสรา้งกจิการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรอื เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางส่วน รวมทัง้การติดต่อจดัท าค าขอหรอืเอกสารใด ๆ 
และการยื่นค าขอและ/หรอืเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

(4)  ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น หรอืเกี่ยวเนื่องกบัการปรบัโครงสร้างกิจการเพื่อให้การปรบัโครงสร้างกจิการ
ส าเรจ็ลุล่วง 

 

6. การก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงาน 

 การปรบัโครงสรา้งกจิการในครัง้นี้จะมกีารโอนยา้ยทรพัยส์นิและหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิผลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑช์ิน้สว่นยานยนต ์ ชิน้สว่นงานพ่นส ี ชิน้สว่นงานพลาสตกิเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอืน่ ธุรกจิจดัท า
แม่พมิพแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึผูบ้รหิารและพนกังานจากสายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมายงับรษิทัย่อย 
โดยไดม้กีารก าหนดสวสัดกิาร เงื่อนไขการจา้งงาน การนบัต่ออายุงานและโอนสทิธิข์องกองทนุส ารองเลีย้งชพี
ใหแ้ก่พนกังานและผูบ้รหิารต่อเนื่องและไดร้บัสวสัดกิารอื่นๆตามเงื่อนไขเดมิจากทีเ่คยไดร้บัจากบรษิทั    

 ทัง้นี้ ผูบ้รหิารหลกัของบรษิทัย่อยจะยงัคงเป็นคณะกรรมการและผูบ้รหิารชุดเดมิทีเ่คยบรหิารธุรกจิดงักล่าวใน
บรษิทั ซึง่ยงัคงก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย โดยบรษิทัจะยงัคงก ากบัดแูล
และก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยอกีชัน้หนึ่ง ผ่านคณะกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้
ใหเ้ป็นคณะกรรมการในบรษิทัยอ่ย โดยบคุคลทีจ่ะเขา้ไปเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยนัน้จะตอ้งเป็นบุคคลซึง่ที่
ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบและจะมกีารก าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้ไปบรหิารจดัการบรษิทัย่อยไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถก ากบัดแูล
การด าเนินกจิการของบรษิทัย่อยไดอ้ย่างเตม็ที ่

 
7. ผลกระทบของการปรบัโครงสรา้งกิจการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 

 การปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทัในครัง้นี้ จะไม่สง่ผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัเนื่องจากเป็นการโอนกจิการบางสว่นใหก้บับรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ทัง้หมด ฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานในงบการเงนิรวมของบรษิทัภายหลงัการปรบัโครงสรา้งจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานในงบการเงนิรวมก่อนการปรบัโครงสรา้ง การปรบัโครงสรา้งกจิการครัง้นี้จงึไม่สง่ผลกระทบต่อฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

 
8. ผลกระทบของการปรบัโครงสรา้งต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 การปรบัโครงสรา้งกจิการในครัง้นี้ จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้แต่อย่างใด จงึไม่สง่ผลกระทบ
ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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9.  ความเหน็ชอบคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการท ารายการ 

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า การปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทัในครัง้นี้เป็นไปเพื่อใหม้คีวามชดัเจนในการ
ด าเนินธุรกจิและเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินกจิการและการบรหิารงาน รวมทัง้ เพิม่โอกาสในการขยายธุรกจิ 
สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั รายการดงักล่าวจงึเป็นรายการทีม่คีวามเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรอนุมตัแิผนการปรบัโครงสรา้งกจิการในครัง้นี้ 

 
10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการของบริษทัท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษทั 

 การปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทัในครัง้นี้ ไม่เขา้ขา่ยเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั
จดทะเบยีน รวมถงึ ไม่เป็นรายการทีต่อ้งปฏบิตัติามเกณฑก์ารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากดัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทั
จงึไดน้ าเรื่อดงักล่าวเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาโดยตรงในครัง้เดยีว และไม่ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณาก่อน ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัและไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัในครัง้นี้ครบทุกท่าน และ ความเหน็ของกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบไม่ได้
เหน็ต่างจากความเหน็ของกรรมการท่านอื่น ๆ ของคณะกรรมการบรษิทั 
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รายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั 
และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

 
ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่3/2565 ประชุมเมื่อ

วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 ไดอ้นุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์
ของบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทั เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัใน
อนาคต ทีอ่าจเกดิจากการลงทนุหรอืร่วมทุนกบักจิการอื่น และเพื่อใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานแก่บรษิทัย่อย รวมถงึ
สรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิไปสูล่กูคา้ภายนอกได ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั ดงันี้ 
  เดิม :  (6)   เขา้เป็นหุน้สว่นจ ากดัความรบัผดิชอบในหา้งหุน้สว่นจ ากดั เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั

จ ากดัและบรษิทัมหาชนจ ากดั 
แก้ไขเป็น :  “(6)  เขา้เป็นหุน้สว่นจ ากดัความรบัผดิชอบในหา้งหุน้สว่นจ ากดั เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั

จ ากดัและบรษิทัมหาชนจ ากดั หรอื การเขา้ร่วมทุน หรอืเขา้ลงทนุในกจิการอื่น
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศดว้ยวธิใีดๆ ไม่ว่ากจิการนัน้จะมวีตัถุประสงคท์ี่
คลา้ยคลงึกนั หรอืเกีย่วขอ้งหรอืสบืเนื่องกนักบัวตัถุประสงคข์องบรษิทัหรอืไม่” 

  เพ่ิมเติม :  “(18)  ประกอบกจิการใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการองคก์รหรอืธุรกจิ เช่น บรหิาร 
จดัการดา้นทรพัยากรบคุคล ระบบบญัชแีละสารสนเทศ เป็นตน้ 

   “(19)  ประกอบกจิการรบัออกแบบ ใหค้ าปรกึษารวมถงึรบัจา้งประกอบและสรา้ง
อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัร และหุ่นยนต ์รวมถงึ ขาย ใหเ้ช่า และใหบ้รกิารที่
เกีย่วกบัอุปกรณ์ เครื่องมอื เครือ่งจกัร และหุ่นยนต ์

 
2. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่วตัถุประสงคข์อง 

 บรษิทั ดงันี้ 
  เดิม  “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี านวน 17 ขอ้” 

 แก้ไข  “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี านวน 19 ขอ้” 
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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 ต้องมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง
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 

ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การ
มอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม และอย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค . ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
 
 
 
 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 9 
 
 

-46- 

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 และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อย
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 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ขอ้ 42 

การออกเสยีงลงมตใิด ๆ หรอืการอนุมตักิจิการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะต้องได้รบัความเหน็ชอบดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใน
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 ้
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ช. การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 

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 ซึ่งได้กรอกขอ้ความ

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

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

หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) 

2.3. นิติบุคคลไทย 
(1) สง่หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส่งส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 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) หนังสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้

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

(2) เอกสารที่มไิด้มตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและให้
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. ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจดั ส่งหนังสอืมอบฉันทะที่ระบุ
ขอ้ความครบถว้นสมบรูณ์แลว้ มายงั 

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

6. ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุได้
ตัง้แต่เวลา 11.00 น. ของวนัศุกร ์ที ่8 เมษายน 2565 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 ปัญจวฒันาพลาสตกิ 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 2565 ในวนัศุกร ์ที ่8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งวาสนา ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพมหานคร เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรอืทีจ่ะพงึ
เลื่อนไปในวนั 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 ปัญจวฒันาพลาสตกิ 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 2565 ในวนัศกุร ์ ที ่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งวาสนา โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพมหานคร เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   หรอืทีจ่ะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

 วำระท่ี 1  เรือ่ง พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออก  เสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 2  เรือ่ง พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 
อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วำระท่ี 3  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของ บริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ส ำหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 4  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรงดจดัสรรเงินก ำไรเพื่อตัง้ส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมติักำร
จ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

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

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ชื่อกรรมการ นางมาล ี เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

ชื่อกรรมการ ดร.พริุฬห ์ เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 6  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 7  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 8  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2565 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 9  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติัการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 
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 วำระท่ี 10  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 11  เรือ่ง พิจำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณี
ทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุใน
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 ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3  
โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310   หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

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

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

(1) ขา้พเจา้             
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ 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 2565 ในวนัศุกร ์ ที ่8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งวาสนา 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 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 
อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระท่ี 2  เรือ่ง พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2564 

 (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 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 4  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผล จากการด าเนินงานส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 (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 นางมาล ีเหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

    ชื่อกรรมการ ดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 6  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม ่
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 7  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 8  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
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 วาระท่ี 9  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
 วาระท่ี 10  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบริษทั 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 วาระท่ี 11  เรือ่ง พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

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

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3  
โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310   หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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

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

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

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

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  

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

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง 
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  

หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 

 

 

ช่ือ นางสาวจรญัญา  แสงสุขดี 

อายุ 57 ปี 

สญัชาติ  ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
ท่ีอยู ่ 179/97 ซอมรว่มมติรพฒันา แยก 8 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

 

 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1) บรษิทั แทก็ซส์เปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
2) บรษิทั แฮปป้ี เมมโมรี ่จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม ี
 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.05 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

-ไม่ม-ี 

  
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ 

 
มสีว่นไดเ้สยี 
ในวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 

 

 

ช่ือ นายณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 

อายุ 53  ปี 

สญัชาติ  ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการอสิระ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการสรรหา และ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ท่ีอยู ่ 63 ซอยสมี่วงอนุสรณ์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

 

 

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

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม ี
 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.05 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

-ไม่ม-ี 

 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

 
-ไม่ม-ี 

 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ 

 
มสีว่นไดเ้สยี 
ในวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี ( แบบ 56-1 One Report)  
ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 
(กรณุากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข 0-2150-5987 หรือส่งอีเมลลไ์ปท่ี ir@pjw.co.th) 

 

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

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

เมอืง/จงัหวดั ………………………………………………………... ประเทศ …………………………………………………… 

รหสัไปรษณีย ์…………………………………………..…………...  
  
มคีวามประสงคข์อรบัเอกสารดงัต่อไปนี้ ในรปูแบบหนงัสอื (กรุณาท าเครื่องหมายในช่องสีเ่หลีย่ม) 
  
                 รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอ้งวาสนา ชัน้ 3  

โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพ 

92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์+6626414777 

อเีมล ์info@goldentulipbangkok.com 
 


