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สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
รายงานประจาปี 2564 ( แบบ56-1 one report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้าใหม่
นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2565
สารสนเทศเกีย่ วกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
รายละเอียดการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั
ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
วิธกี ำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่ อ้ งนำมำแสดงในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี (แบบ56-1 One Report)
แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ได้มีมติให้จดั การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เริม่ ประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ได้ถูกจัดขึน้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยวิธผี ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านัน้
ณ ห้องประชุม บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 และได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง และจัดทารายงานการประชุมส่งให้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ช ย์ภ ายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ ได้
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564
รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจานวน
3,086.80 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิรวม 169.47 ล้านบาทรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัท ปั ญจ
วัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 (แบบ56-1 One
Report) ซึง่ ส่งมาในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น รับ ทราบผลการดาเนิ น งาน
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มกี ารทางบการเงินของบริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตได้
ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ใิ นการประชุมสามัญประจาปี 2565
ตามทีม่ าตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของ
บริษัท ปั ญ จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ว่าถู กต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็น ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย
จากผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ .ศ.2535 มำตรำ 115 กำหนดให้บริษทั
จ่ำยเงินปั นผลจำกเงินกำไรเท่ำนัน้ และมำตรำ 116 กำหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี สว่ นหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่ำทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ได้มกี ำรจัดสรรเงินสำรองตำมกฎหมำยไว้ครบเต็ม
จำนวนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็ นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษทั ประจำปี 2564
เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยเพิม่ เติมอีก
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บริษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรและหลังหักสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริษทั อำจกำหนดให้มกี ำรจ่ำยเงินปั น
ผลในอัตรำน้อยกว่ำทีก่ ำหนดข้ำงต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และสภำพคล่อง
ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในกำร
บริหำรงำนของบริษทั ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั และหรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร/
จำกผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั มีรำยได้
จำนวน 2,704.74 ล้ำนบำท และมีกำไรสุทธิจำนวน 205.20 ล้ำนบำท และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำม
กฎหมำย เท่ำกับ 205.20 ล้ำนบำท โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี ทผ่ี ่ำนมำ ดังนี้
รายการ
1. กาไรสุทธิ
2. จานวนหุน้ สามัญ
3. การจ่ายปั นผล

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ) ระหว่างกาล ปี 2564
205.20 ล้านบาท
574,079,945 หุ้น
574,079,945 หุน้
0.0800
-

- เงิ นปันผลประจาปี (บาท/หุ้น)
- เงิ นปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
โดยจ่ายจาก

ล้านบาท

− กิ จการที่ ได้รบั การส่งเสริ ม
การลงทุน (BOI)
− กิ จการที่ ไม่ได้รบั การส่งเสริ ม
การลงทุน (Non BOI)

45.93

4. รวมมูลค่ำกำรจ่ำยปั นผล
ทัง้ สิน้
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อ
กาไรสุทธิ
6. วันทีจ่ ่ายปั นผล
7. กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน
้ ทีจ่ ะมี
สิทธิได้รบั ปั นผล (Record Date)

45.93

0.0800

บาท/หุ้น

0.0800

-

ปี 2563
123.69 ล้านบาท
574,079,945 หุน้

-

0.0800

ล้ำนบำท

0.1250
-

บำท/หุน้

45.93

0.0800

-

-

45.93

0.0800

ล้ำนบำท

บำท/หุน้

71.76
-

0.1250
-

71.76

0.1250

22.38

-

58.03

5 พฤษภาคม 2565

9 ธันวาคม 2564

30 เมษายน 2564

19 เมษายน 2565

30 พฤศจิกายน 2564

16 เมษายน 2564

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษทั : เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั งิ ดกำรจัดสรรเงินกำไร
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย เนื่องด้วยบริษทั ได้มกี ำรจัดสรรเงินสำรองตำมกฎหมำยไว้ครบเต็ม
แล้ว จึงไม่จำเป็ นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษทั ประจำปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยเพิม่ เติม
อีก
อนุมตั จิ ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตรำหุน้ ละ 0.08 บำท รวมเป็ นเงินจำนวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
45,926,395.60 บำท โดยเป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล ณ วันที่ 19 เมษำยน 2565 และกำหนด
จ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 5 พฤษภำคม 2565
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ทัง้ นี้ อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 จะ
เท่ำกับอัตรำหุน้ ละ 0.08 บำท (ทุนจดทะเบียน จำนวนหุน้ สำมัญ 574,079,945 หุน้ มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ หุน้
ละ 0.50 บำท) คิดเป็ นอัตรำเงินปั นผลทีจ่ ่ำยเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นติ บิ ุคคลและหลังหัก
สำรองไว้ตำมกฎหมำย เท่ำกับร้อยละ 22.38 ซึง่ หำกรวมกับกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลปี 2564 ทีผ่ ่ำน
มำ ทีม่ กี ำรจ่ำยทีอ่ ตั รำหุน้ ละ 0.08 เช่นเดียวกันนัน้ โดยหำกคิดเป็ นอัตรำเงินปั นผลทีจ่ ่ำยเทียบกับกำไร
สุทธิหลังหักภำษีเงินได้นติ บิ ุคคลและหลังหักสำรองไว้ตำมกฎหมำย รวมทัง้ สิน้ เท่ำกับร้อยละ 44.76 ซึง่
สอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั
ทัง้ นี้ สิทธิในกำรได้รบั เงินปั นผลดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื
หุน้ ประจำปี 2565
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุ้นสามัญประจาปี
ทุ ก ครัง้ กรรมการจะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง อย่ า งน้ อ ยจ านวนหนึ่ ง ในสาม (1/3) โดยอัต รา ถ้ าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อก
จากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ท่ีสบิ เอ็ด (11) ของบริษทั ภายหลังที่
บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั มีรายชื่อดังต่อไป
1. รศ.ดร.เอกชัย
นิตยำเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
2. นางมาลี
เหมมณฑารพ
กรรมการ
3. ดร.พิรุฬห์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ระหว่างวันที่ 21
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
ทัง้ นี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระและทุกตาแหน่งในบริษทั เนื่องจากติดภารกิจ
บริษทั ได้กาหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าทีส่ รรหา ผูท้ ม่ี คี วามรู้ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา พร้อมอุทศิ เวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ย่างเต็มที่ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิ ารณาถึง
ความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริษทั ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษทั
ประกอบกับคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ และมีคุณสมบัตติ ามที่
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พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
กาหนดแล้ว จึงได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ 2 ท่าน ทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้
ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาตามรายชื่อทีเ่ สนอแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 2 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นางมาลี
เหมมณฑารพ
กรรมการ
2. ดร.พิรุฬห์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระ
หนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
สาหรับรายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 2 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการทีเ่ สนอชื่อในครัง้ นี้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2565 (Record Date) วันที่ 8 มีนาคม 2565
รายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการ
1. นางมาลี
เหมมณฑารพ
2. ดร.พิรุฬห์
เหมมณฑารพ
วาระที่ 6

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

สัดส่วน
การถือหุน้
67,200,525 11.71%
54,930,387
9.57%

จานวนหุน้

สิทธิในการ
ออกเสียง
67,200,525
54,930,387

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการใหม่
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็ นไปตามองค์ประกอบของบริษทั และสืบเนื่องจาก รศ.ดร.เอกชัย นิตยา
เกษตรวัฒน์ มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจอื่น
ส่งผลให้กรรมการอิสระของบริษทั ว่างลง 1 ตาแหน่ง
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน: ได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาโดย
ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริษทั ตามองค์ประกอบของ
กรรมการบริษทั ประกอบกับคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ และมี
คุณสมบัตติ ามทีพ่ ระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดแล้ว จึงได้เสนอชื่อแต่งตัง้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและดูแลกิจกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมกำรใหม่
ได้แก่ นำยประเสริฐ ภัทรดิลก เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและดูแลกิจกำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง แทน รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ ตามทีค่ ณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
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ทัง้ นี้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ ยังคงมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
ข้อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และสามารถให้ความเห็น
ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการอิสระ ได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
สาหรับรายละเอียดประวัตขิ องกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4 และคุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด (รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5)
ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการทีเ่ สนอชื่อในครัง้ นี้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2565 (Record Date) วันที่ 8 มีนาคม 2565
รายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการใหม่
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
วาระที่ 7

ตาแหน่ง

จานวนหุน้

กรรมการอิสระ

-

สัดส่วน
การถือหุน้
-

สิทธิในการ
ออกเสียง
-

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 กาหนดว่ากรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยค านึ งถึงการปฏิบ ัติงานและความรับ ผิด ชอบของกรรมการ โดยเปรีย บเทีย บอ้างอิงกับ ธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน ปี 2563 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นาเสนอ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบ
แทนแล้ว โดยคานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อ
ปี โดยเสนอให้มีผลในปี ปฎิทิน พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
ปี 2565 (ปี ทเ่ี สนอ)
ปี 2564
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม (ต่อครัง้ ทีเ่ ข้ำประชุม)
− ประธำนกรรมกำร
− ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
− ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
− ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
− กรรมกำรบริษทั
− กรรมกำรชุดย่อย
-6-

(บำท)

(บำท)

30,000
15,000
15,000
15,000
15,000
10,000

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

2. ค่ำตอบแทนรำยเดือน (เฉพำะกรรมกำรอิสระ)
3. โบนัส สำหรับกรรมกำรอิสระ จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
4. วงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

10,000
1,000,000
3,200,000

10,000
1,000,000
3,200,000

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะ
ได้รบั ค่าตอบแทนตามรายละเอียดทีก่ าหนดข้างต้นเท่านัน้
ส่วนรายละเอีย ดขอบเขตอ านาจหน้ าที่แ ละความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอีย ดค่ าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One
Report) ภายใต้หวั ข้อเรื่องการจัดการ
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร
รายงานการเปิ ดเผยข้อ มู ลเกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ที่อ อกหลัก ทรัพ ย์
(ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษัท จัดให้มีการหมุ นเวีย นผู้สอบบัญ ชี หากผู้สอบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบ ัติห น้ าที่
มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นบริษัทผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำนของนำยสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงำนสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยประเมิน
ควำมเป็ นอิสระและผลกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับปี 2564 และเป็ นปี ท่ี 4 ของผู้สอบบัญชีท่ลี งนำมรับรองงบ
กำรเงิน โดยเห็นว่ำ เป็ นผูม้ คี วำมเข้ำใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพด้วยควำมเป็ นอิสระ มี
ควำมเป็ นกลำง มีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถและส่งมอบงำนตรวจตำมเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ ำพอใจ มีควำมเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 ให้แต่งตัง้
1. นำยสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นำยพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4752 และ/หรือ
3. นำงสำวสุลลิต อำดสว่ำง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 7517 และ/หรือ
4. นำงสำวโสรยำ ตินตะสุวรรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8658 และ/หรือ
5. นำงสำวพจนรัตน์ ศิรพิ ฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 9012
แห่งสำนักงำนสอบบัญ ชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
เฉพำะบริษัท ย่ อยที่ตัง้ อยู่ในประเทศไทยสำหรับ ปี 2565 และก ำหนดค่ ำ สอบบัญ ชีจำนวนเงิน ไม่ เกิน
2,415,000 บำทต่อปี โดยรวมค่ำตรวจสอบและรับรองกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
(BOI) กรณีมกี ำรตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่ำตรวจสอบบัตรละ 40,000
บำท กรณีมกี ำรเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่ำงปี ให้กำหนดค่ำสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อหนึ่งบริษทั
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ทัง้ นี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น เช่น ค่ำพำหนะเดินทำงปฏิบตั ิงำนต่ำงจังหวัด โดยผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อเสนอ
ข้ำงต้น ไม่มคี วำมสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหำร ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่เี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการแล้ว เห็น สมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ นายสุวฒ
ั น์ มณี กนกสกุ ล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นายธนะวุฒ ิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6699
และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตงั ้ อยู่ในประเทศไทย
สาหรับปี 2565
และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,415,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี ารเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบ
บัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ าน
ต่างจังหวัด ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษัท
ผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สาหรับรายละเอียดข้อมูลของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2565 โดยมีขอ้ มูลปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 6
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

วาระที่ 9

รอบปี บญ
ั ชี 2565

รอบปี บญ
ั ชี 2564

(ปี ทเ่ี สนอ)

(จ่ายจริง)

1. ค่าสอบบัญชี

2.30 ล้านบาท

1.81 ล้านบาท

2. ค่าตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

0.12 ล้านบาท

0.12 ล้านบาท

รวม

2.42 ล้านบาท

1.93 ล้านบาท

พิ จารณาอนุมตั ิ การปรับโครงสร้างกิ จการโดยการโอนกิ จการบางส่วน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรของบริษัท บริษัทจะยังคงประกอบธุรกิจ
ทัวไป
่ (Operating Company) โดยยังคงเป็ นบริษทั ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก รวมถึงประกอบ
ธุรกิจเข้ำลงทุนรวมไปถึงกำรเข้ำร่วมทุนในกิจกำรอื่น โดยโอนกิจกำรบำงส่วนของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ผลิตและจำหน่ ำยชิน้ ส่วนยำนยนต์และชิน้ งำนพลำสติ กที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรมอื่น ทัง้ นี้ กำรโอนกิจกำร
บำงส่วนดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญ ญัติท่อี อกตำมประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำ ร
ยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 516) พ.ศ.2554 และประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และ
เงื่อนไขกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้แก่ก ันของบริษัทมหำชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎำกร
รวมทัง้ ประกำศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว (“หลักเกณฑ์ PBT”)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ำรปรับโครงสร้ำง
กิจกำรโดยกำรโอนกิจกำรบำงส่วน (Partial Business Transfer : PBT) สำหรับรำยละเอียดเป็ นไปตำม
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 เรือ่ งวัตถุประสงค์ของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคต ทีอ่ าจเกิดจากการลงทุนหรือร่วมทุนกับ
กิจการอื่น และเพื่อให้การสนับสนุนการดาเนินงานแก่บริษทั ย่อย รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่
ลูกค้าภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม
วัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั เพื่อ
รองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคต ทีอ่ าจเกิดจากการลงทุนหรือร่วมทุนกับกิจการอื่น และเพื่อให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานแก่บริษทั ย่อย รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปสูล่ กู ค้าภายนอกได้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 8
วาระที่ 11 พิ จารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษทั ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซง่ึ แต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11)
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
ของบริษทั ตามรายละเอียดซึง่ แนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 11. และ 12.) เพื่อเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ ได้
ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10. และ 11. มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธกี ารลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารทีต่ อ้ งนามาแสดง
ในวันประชุมตามรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10. โดยบริษทั จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษทั ดังรายละเอียดใน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9.
เพื่อให้ท่านได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หาก
ท่านมีคาถามทีต่ ้องการให้บริษทั ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอครัง้ นี้ สามารถจัดส่งคาถามไปล่วงหน้าได้ท่ี
E-mail : ir@pjw.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
เริม่ ประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสง
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แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษทั จะเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียน
ตัง้ แต่เวลา 11.00 น.
อนึ่ง บริษทั ได้กาหนดให้วนั ที่ 8 มีนาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 (Record Date)
ทัง้ นี้ ทางบริษทั ได้จดั ของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุมแต่ไม่ได้มกี าร
แจกของที่ระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 ท่านสามารถ
กรอกแบบฟอร์มในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 13. เพื่อขอรับรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) หรือส่งโทรสารไปที่ 0-21505987 หรือ E-mail : ir@pjw.co.th เพื่อบริษทั จักได้จดั ส่งให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยวิธผี ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

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

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

-----มีกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม---------คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด----ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1. นายสมยศ สุธรี พรชัย
2. นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ทีป่ รึกษาทางการเงิน รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั แอดไว
เซอรี่ พลัส จากัด
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 13 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 19 ราย รวมทัง้ สิ้นจานวน 32 ราย นับจานวนหุ้นได้ทงั ้ สิ้น
332,611,686 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 57.9382 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ายได้
แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม ณ บัดนี้ โดยมอบหมายให้คุณจิตตราภา ศิรสิ มั พันธ์ เป็ นผูด้ าเนินรายการต่อไป
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม คุณจิตตราภา ศิรสิ มั พันธ์ ได้กล่าวชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและ
ขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าทีต่ รวจสอบการ
ลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
3. เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี้เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มกี ารพิมพ์บตั รลงคะแนนให้กบั
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทาการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้ หนึ่งว่า
ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ต้องการเปลีย่ นการลงคะแนน สามารถทาได้ดว้ ยการกดเลือกคะแนนใหม่อกี ครัง้ หากวาระได้
ถูกปิ ดโหวตไปแล้ว ผูถ้ อื หุน้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลีย่ นการลงคะแนนได้
สาหรับ ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นอุ ป กรณ์ มือ ถือ หรือ Tablet ขอให้ท่ า นสลับ จากโปรแกรม Zoom กลับ ไปยัง
โปรแกรม Chrome เพื่อทาการลงคะแนนทีเ่ มนู E-Voting
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับ คะแนนรวมจากผู้ท่ีลงคะแนนผ่ า น E-Voting และผู้ท่ีลงคะแนน
ล่วงหน้ าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยบริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออกจาก
จานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระ
นัน้ ๆ
8. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ โดยสามารถทาด้วยวิธี
ดังต่อไปนี้
• กรณีทท่ี ่านผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะถามคาถาม ด้วยวิธกี ารพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปทีเ่ มนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
• กรณีทท่ี ่านผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยวิธกี ารสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปทีเ่ มนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึน้ (Raise Hand)
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2. เมื่อพิธกี รขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าทีจ่ ะดาเนินการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute
และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ ของท่าน กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1
นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อทีผ่ ดู้ าเนินรายการจะได้
ทาการอ่านคาถามของท่านให้กบั ทีป่ ระชุมแทน
ในการถามคาถามแต่ละครัง้ ทัง้ ผ่านการพิมพ์ขอ้ ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะก่อนเริม่ ถามคาถามทุกครัง้ เพื่อ
ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมส่งคาถามในแต่ละวาระ กรณีท่ไี ม่มผี เู้ ข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามา
ภายใน 2 นาที ทางบริษทั จะดาเนินการประชุมต่อ หากผูถ้ อื หุน้ มีคาถามเพิม่ เติม สามารถพิมพ์คาถามเข้ามา
ผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการอ่านคาถามของท่านในภายหลัง
9. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ยกเว้น
• วาระที่ 2 พิจารณาการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษัทฯครัง้ ที่ 1
(“PJW-W1”) จานวนไม่เกิน 191,359,982 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตาม
สัดส่วนการถือหุน้
• วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4
ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
• วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ผูด้ าเนินรายการ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
ผู้ดาเนินรายการ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุ้นทุก
ท่ า นพร้ อ มหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม แล้ ว ในรู ป แบบคิว อาร์ โ ค้ ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์ ม การ
ลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติสาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
333,361,686
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ 1 ท่าน ถือหุน้ จานวน 750,000 หุน้ มาลงทะเบียนเพิม่ เติม
มติ

วาระที่ 2

จานวนเสียงทีล่ งมติ

พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯครัง้ ที่ 1
(“PJW-W1”) จ านวนไม่ เ กิ น 191,359,982 หน่ ว ย เพื่ อ จัด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษัท ฯตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
ผูด้ าเนินรายการ ได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯครัง้ ที่ 1 (“PJW-W1”) จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่ ว ย เพื่อ จัด สรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของ
บริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุน้ ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกคนพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จดั ส่ง
ทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
รายการ
รายละเอียด
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขาย
ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขาย (หน่วย)
191,359,982 หน่วย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธกี ารจัดสรร
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั (Rights Offering)
ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 3 หุน้ ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรร 1 กรกฎาคม 2564
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (Record Date)
ราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
3.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาใช้สทิ ธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติสาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สามัญของบริษทั ฯครัง้ ที่ 1 (“PJW-W1”) จานวนไม่เกิน 191,359,982 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื
หุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,361,686
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และการแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ผูด้ าเนินรายการ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) บริษทั จะต้องลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ายก่อนที่
จะเพิม่ ทุน บริษทั จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 287,040,000
บาท เป็ น 287,039,972.50 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย จานวน 55 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน ดังนี้
“ ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

287,039,972.50 บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

574,079,945 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิบสีล่ า้ นเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่
สิบห้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

574,079,945 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิบสีล่ า้ นเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่
สิบห้าหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ ( - )

ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติสาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,361,686
0
0
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ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนบริ ษทั และแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ผูด้ าเนินรายการ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรให้ผถู้ อื หุ้นเดิม
(PJW-W1) เมื่อมีการใช้สทิ ธิซ้ือหุน้ สามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 287,039,972.50 บาท เป็ น 382,719,963.50 บาท
และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

382,719,963.50 บาท (สามร้อ ยแปดสิบ สองล้า นเจ็ด
แสนหนึ่ ง หมื่น เก้า พัน เก้า ร้อ ยหกสิบ สามบาทห้ า สิบ
สตางค์)

แบ่งออกเป็ น

765,439,927 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สนสามหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยยีส่ บิ เจ็ดหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

765,439,927 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สนสามหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยยีส่ บิ เจ็ดหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ ( - )

ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติสาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,361,686
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวนไม่เกิ น 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ ตรา ไว้ห้นุ ละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PJW-W1
ผู้ดาเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุม ตามที่บริษัทมีความประสงค์ทจ่ี ะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุในวาระที่ 4 นัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย บริษทั จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ โดยการจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จานวนไม่เกิน 191,359,982 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม มีผถู้ อื หุน้ สอบถามดังนี้
นายดุ สิต บุ ด ดี ผู้ถือ หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 มีร าคาใช้สทิ ธิ
3 บาท อายุไม่เกิน 3 ปี หากในอนาคต ถ้ามีคนแปลงสิทธิ ไม่ทราบว่าทางบริษทั มีแผนใช้เงินอย่างไรบ้าง
นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จง ทางบริษทั มีแผนจะนาเงินมาขยายโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทั ซึง่ ในปั จจุบนั บริษทั ยังคงมองหาโอกาสต่างๆในการทาธุรกิจ ทัง้ ในส่วนของตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหาร ตลาดชิน้ ส่วนยานยนต์ รวมถึงตลาดใหม่ๆทีท่ างบริษทั กาลังมุ่งเน้นทีจ่ ะเติบโต โดยทางบริษทั มีแผนที่
จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติมแล้ว ผูด้ าเนินรายการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติพจิ ารณาและอนุมตั ิ
สาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ป ระชุ ม ได้พิจ ารณาแล้ว มีม ติพิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจัด สรรหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ จ านวนไม่ เกิน
191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ รา ไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
มติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,361,686
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม
นายดุสติ บุดดี ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ในแต่ ละโรงงานมีความแตกต่ างกันอย่ างไรบ้าง และสาเหตุ ท่กี ลุ่มโรงงานชลบุ รีแ ละ
สมุทรสาคร ทาไมมาร์จน้ิ แตกต่างกันพอสมควร
2. โรงพ่นสีทากาไรได้แล้วหรือยัง และปี น้ที ศิ ทางเป็ นอย่างไรบ้าง
3. ธุรกิจในเมืองจีนเป็ นอย่างไรบ้าง ในไตรมาส 1/2564 เห็นในคาอธิบายงบบอกว่ายอดขายทางเจียงซู
เติบโตมาก ไม่ทราบว่าเติบโตขึน้ จากกลุ่มสินค้าอะไร และปี น้ีคาดว่าจะเติบโตมากน้อยขนาดไหน และ
มาร์จน้ิ ทีเ่ มืองจีนแตกต่างจากทีไ่ ทยมากน้อยขนาดไหน
4. ปี น้เี หลืองานโครงการมากน้อยขนาดไหน
5. New S-Curve ในกลุ่มการแพทย์จะเริม่ ผลิตและรับรูร้ ายได้เมื่อไหร่ และมาร์จน้ิ เป็ นอย่างไรบ้าง
6. New S-Curve ทีก่ าลังจะเริม่ ต้องลงทุนติดตัง้ เครื่องจักรใหม่หรือไม่ และถ้าลงทุนใหม่คาดว่าจะมี defect
ช่วงต้นมากน้อยขนาดไหน และมีแผนรับมือ หรือป้ องกันอย่างไรบ้าง
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จง ในส่วนของธุรกิจประเทศไทย โดยตอบคาถาม
เป็ นรายข้อ ดังนี้
-

-

ข้อที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของสาขาสมุทรสาคร คือ กลุ่มของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร น้ามันหล่อลื่น และเคมีภณ
ั ฑ์
ส่วนของสาขาชลบุรี เป็ นกลุ่มของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น เคมีภณ
ั ฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และโรงพ่นสี
โดยในส่วนของมาร์จน้ิ ไม่ได้มคี วามแตกต่างกันมากนัก ซึง่ มาร์จน้ิ แต่ละสาขาขึน้ อยู่กบั การใช้กาลังการ
ผลิตและราคาของวัตถุดบิ เป็ นหลัก ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
วทัง้ 2 สาขา มีมาร์จน้ิ ทีใ่ กล้เคียงกัน ถ้าจะมีความ
แตกต่างก็จะประมาณ 2–3 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ยอดขายและ Utilize Capacity ว่าในขณะนัน้
สาขาใดมากกว่ากัน
ข้อ 2 โรงพ่นสี ณ ตอนนี้ทากาไรได้แล้ว ซึง่ เริม่ มีกาไรตัง้ แต่ไตรมาส 4/2563 แล้ว โดยในส่วนของปี น้ี ซึง่
ไตรมาสแรกทีผ่ ่านมาก็ทากาไรได้ และคาดว่าปี น้ที งั ้ ปี บริษทั ก็สามารถทากาไรจากโรงพ่นสีได้
ข้อ 4 ในปี น้ีบริษัทยังมีอกี หลายโครงการ ซึ่งโครงการที่ทางบริษัทมองอยู่ในตอนนี้คอื ธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการแพทย์ ซึง่ ทางบริษทั กาลังศึกษาอย่างใกล้ชดิ และมีธุรกิจเกีย่ วกับโครงการทุ่นลอยน้า
(Solar Floating) รวมถึงธุรกิจ Cable spacer ของทางการไฟฟ้ า ทีท่ างบริษทั กาลัง Activeในการประมูล
ส่วนของรายละเอียดเพิม่ เติมในข้ออื่นๆ รวมถึงคาถามข้อ 3 ขอให้ทางคุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ชีแ้ จง
เพิม่ เติม

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติม ในส่วนของธุรกิจในประเทศจีน และ
ธุรกิจ New S-Curve โดยตอบคาถามเป็ นรายข้อ ดังนี้
- ข้อ 3 ธุรกิจในเมืองจีน เนื่องจากในไตรมาส 1/2563 มีการระบาดของ Covid-19 ทาให้ธุรกิจในเมืองจีน
ได้รบั ผลกระทบโดยตรง แต่หากในไตรมาส 1/2564 ไม่มผี ลกระทบจาก Covid-19 จึงส่งผลให้ยอดขาย
เข้ามาและเป็ นการเติบโตทีด่ ขี น้ึ จากปี ก่อน โดยหากเป็ นธุรกิจในสาขาเทียนจิน ธุรกิจปกติไม่มกี ารขยับ
ขยายอะไรเนื่องด้วยพืน้ ทีเ่ ต็มแล้ว และทางธุรกิจก็อยู่ตวั มานาน ส่วนธุรกิจในสาขาเจียงซู เริม่ มียอดขาย
ในไตรมาส 4/2562 และในปี 2563 เป็ นปี ทม่ี กี ารขายแบบเต็มปี แต่เนื่องจากการระบาดของ Covid-19
ทาให้มผี ลกระทบทางระบบเศรษฐกิจส่งผลทาให้ยอดขายปี 2563 ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ส่วน
ในปี 2564 ก็ยงั ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายเช่นกัน แต่มแี นวโน้มทีด่ ขี น้ึ ธุรกิจในเมืองจีนเป็ น กลุ่มของบรรจุ
ภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น เช่นเดียวกันในส่วนมาร์จ้นิ จึง พอๆกันกับในเมืองไทย แต่จะแตกต่างในส่วนของ
โครงสร้างราคา โดยในเมืองจีนทีม่ ตี ลาดค่อนข้างกว้างและโดยภาพรวมมีค่าแรงทีส่ งู กว่าไทย 1 เท่า ทา
ให้บริษทั ต้องลงทุนในส่วนของเครื่องจักรที่ราคาสูง เพื่อทีจ่ ะได้ Automation มากขึน้ จึงทาให้การลงทุน
ในสินทรัพย์และมีค่าใช้จ่ายคงทีใ่ นเมืองจีนสูงกว่า แต่สดั ส่วนของค่าแรงน้อยกว่าเมื่อคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
ต่อยอดขาย จึงทาให้มาร์จน้ิ ใกล้เคียงกัน
- ข้อ 5 ธุรกิจ New S-Curve ในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ ทางบริษทั มองหาตลาดของ Syringe (เข็ม
ฉีดยา) ซึ่งทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญและสามารถทาได้เลย โดยเป็ นการฉีดและขึน้ รูป ซึ่งมีความ
ซับ ซ้อ นทางเทคโนโลยีต่ า ที่สุด ประกอบกับ มีขนาดตลาดที่น่า สนใจ นอกจากนี้ท างบริษัทเองยังมี
เครือข่ายในประเทศจีนอยู่ เบื้องต้นจะนาเข้ามาขายในประเทศไทยก่อนเพื่อลดความผิดพลาดในการ
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-

ลงทุน ซึง่ ตามแผนธุรกิจทีว่ างไว้คาดว่าจะมียอดขายบางส่วนเข้ามาในไตรมาส 4/2564 นี้ ทัง้ นี้ถงึ แม้ว่า
จะมียอดขายเข้ามาในปริมาณไม่มากแต่ถอื ว่าเป็ นการเริม่ ต้นธุรกิจทีด่ ขี องการสร้างยอดขายตามที่แจ้ง
ทางนักวิเคราะห์
ข้อ 6 ธุรกิจ New S-Curve ทีต่ ้องลงทุน ทางบริษทั มีแผนทีจ่ ะลงทุนอยู่ โดยการออก Warrant ในครัง้ นี้
เป็ นการมองอนาคตของ ธุรกิจ New S-Curve ด้วยที่ต้องใช้งบในการลงทุน ด้วยเช่นกัน ส่วนแผนของ
ธุรกิจขออนุ ญาตให้ทางนักลงทุนและผูถ้ อื หุน้ รออีก 1 ไตรมาส แล้วทางบริษทั จะมาเรียนให้ท่านทราบว่า
มีแผนอย่างไรต่อไป เนื่องจากทางบริษทั มีความมันใจในตลาดนี
่
้มาก แต่เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือน
ธุรกิจในเมืองจีน และโครงการโรงพ่นสีท่ผี ่านมา ซึ่งทางบริษัทได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ จาก
ประเทศจีนและปั ญหาความไม่แน่นอนต่างๆ ทาให้ทางบริษทั มองผลประโยชน์ของทางผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
และจะทาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทางท่านผู้ถือหุ้ น ทางบริษัทจะมีการสื่อสารกับทางผู้ถือหุ้นให้
ทราบอย่างสม่ าเสมอ ส่วนของ defect ขอชี้แจงเป็ น 2 ทางคือ ทางการตลาด และทางการผลิต ซึ่ง
ทางการตลาดเพื่อลดความเสีย่ งทางบริษทั จึงใช้การนาเข้ามาขายก่อน จนกระทังบริ
่ ษทั จะต้องมันใจว่
่ า
ผ่านตลาด ผ่าน อย. ประมูลได้ และต้องได้รบั ออเดอร์แน่ นอน จึงจะทาการลงทุน ส่วนของการผลิต
บริษทั มีความเชี่ยวชาญในส่วนของการผลิต และสามารถควบคุมการผลิตได้ ซึง่ ขณะนี้อยู่ในขบวนการ
เจรจากับเจ้าของธุรกิจ และจะนาเรียนความคืบหน้าให้กบั ทางผูถ้ อื หุน้ ต่อไป

นายสิรพิ งศ์ จิระวงศ์ประภา ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ทางผูบ้ ริหารให้ขอ้ มูลผ่านสื่อเรื่อง
จะไปลงทุนในธุรกิจ เมดิคอล อยากทราบความคืบหน้า
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จง การลงทุนใน Model Medical จากการศึกษา
ในเบือ้ งต้นในส่วนของผลประกอบการจะดีกว่าสินค้าทีม่ อี ยู่ แต่ในขณะเดียวกันอะไรทีท่ ากาไรได้มากก็จะมี
ความยากทางธุรกิจเช่นเดียวกัน ซึง่ ทางบริษทั เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องการลงทุนว่าจะต้องเข้าถึงตลาดได้
และทางบริษทั ยังมีการปรึกษากับทางทีมทีป่ รึกษาของบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในตลาดและขบวนการผลิตมากขึน้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน ซึง่ ธุรกิจทีท่ างบริษทั ให้ความ
สนใจในตอนนี้คอื Syringe (เข็มฉีดยา) เพราะในปั จจุบนั มีอตั ราการใช้ทเ่ี พิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ และมีอตั ราของ
ผูส้ งู อายุทม่ี ากขึน้ ซึง่ เทคโนโลยีใหม่ทเ่ี ข้ามาจาเป็ นต้องใช้วธิ กี ารเจาะเลือดเข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจ
สุขภาพ
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม แล้ว คุณจิตตราภา ศิรสิ มั พันธ์ ผูด้ าเนินรายการ จึงขอเรียนเชิญ ดร.
ดาริ สุโขธนัง ประธานทีป่ ระชุมกล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที1่ /2564 และ
กล่าวปิ ดการประชุม
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อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม
ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 1 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มา
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 14 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 19 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้ว ยตนเองและรับ มอบฉัน ทะ จ านวน 33 ราย ถือ หุ้น รวมกัน ทัง้ สิ้น 333,361,686 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ
58.0689 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ปิ ดประชุม เวลา 13.48 น.
ลงชื่อ..........................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานประจาปี 2564 ( แบบ 56-1 One Report )
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3
(โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณี ย)์
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ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้
การศึกษา

นางมาลี เหมมณฑารพ
78 ปี
ไทย
กรรมการ

การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011

- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา

- ปี 2560–ปั จจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั พีเจดับเบิล้ ยู ออโตอีวี จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด)
- ปี 2554–ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2554–ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2554–ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
- ปี 2533–ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม บริษทั มิลล์แพค จากัด)
- ปี 2556–2560
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2554–2556
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
- ปี 2554–2556

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

-ไม่ม-ี
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กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 5 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั พีเจดับเบิล้ ยู ออโตอีวี จากัด
(ชื่อเดิม : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด)
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม บริษทั มิลล์แพค จากัด)

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น
ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

-ไม่ม-ี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

1 มีนาคม 2554

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

10 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หุน้ สามัญจานวน 67,200,525 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 11.71

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หุน้ สามัญจานวน 36,800,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.41

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

คณะกรรมการบริษทั

คุณสมบัติสาหรับกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อ
รายละเอียด
1. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 68
2. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 มาตรา 89/6
3. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกาหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษทั ฯ
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6/6 ครัง้

คุณสมบัติ
 ไม่เป็ น
 เป็ น
 ไม่เป็ น
 เป็ น
 เป็ น

 ไม่มี

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้
การศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ

ดร.พิ รฬุ ห์ เหมมณฑารพ
48 ปี
ไทย
กรรมการ
- ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่ออุตสาหกรรม
- หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผูบ้ ริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสูย่ ุคดิจทิ ลั รุ่นที่ 2 (EDIT
รุ่น 2)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 150/2011
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2011
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุ่นที่ 13/2011
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่น 13/2014
สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรขัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2013
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 5

ประวัติการทางาน

- ปี 2561–ปั จจุบนั
- ปี 2561–ปั จจุบนั

กรรมการ : บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
กรรมการ : บริษทั แสงสัตต จากัด

-24-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
- ปี 2560 -ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556–ปั จจุบนั
กรรมการ : บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
- ปี 2554-ปั จจุบนั
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2554-ปั จจุบนั
กรรมการ : บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2553-ปั จจุบนั
กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
- ปี 2554-ม.ค.2565
- ปี 2556 -2560
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554-2556
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั กิ ารและห่วงโซ่อุปทาน /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2551-2554
กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานการผลิต /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2547-2551
ผูอ้ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

-ไม่ม-ี

กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 6 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
2. บริษทั แสงสัตต จากัด
3. บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
4. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
5. บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
6. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น
ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

-ไม่ม-ี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

28 มกราคม 2554

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

10 ปี
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หุน้ สามัญจานวน 54,930,387 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 9.57

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

คุณสมบัติสาหรับกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อ
รายละเอียด
1. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 68
2. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 มาตรา 89/6
3. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกาหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษทั ฯ
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6/6 ครัง้
2/2 ครัง้

คุณสมบัติ
 ไม่เป็ น
 เป็ น
 ไม่เป็ น
 เป็ น
 เป็ น

 ไม่มี

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้าใหม่

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้
การศึกษา

นายประเสริฐ ภัทรดิ ลก
64 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557
- หลักสูตร DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548
- หลักสูตร Director Certification program-DCP ปี 2545

ประวัติการทางาน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปี 2564–ปั จจุบนั
-

ปี 2564–ปั จจุบนั
ปี 2561–ปั จจุบนั
ปี 2558–ปั จจุบนั
ปี 2558–ปั จจุบนั

-

ปี 2547–ปั จจุบนั
ปี 2547–ปั จจุบนั
ปี 2561–ก.พ.2565
ปี 2554–ก.พ.2565
ปี 2562-ปี 2564

- ปี 2547-ปี 2564
- ปี 2547–ปี 2559
- ปี 2547–ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ : บริษทั ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษทั ฑีฆา ก่อสร้าง จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ : บริษทั คินเดรด จากัด
กรรมการ : บริษทั โรบินสัน แพลนเนอร์ จากัด
ทีป่ รึกษากรรมการบริษทั : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั เพซ ดีเวลเลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษทั บูตคิ นิวซิต้ี จากัด (มหาชน)
กรรมการ : ชมรมวานิชธนกิจ
กรรมการผูอ้ านวยการ : บริษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

จานวน 4 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
2. บริษทั ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน)
3. บริษทั ฑีฆา ก่อสร้าง จากัด (มหาชน)
4. บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด(มหาชน)

กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 3 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
2. บริษทั คินเดรด จากัด
3. บริษทั โรบินสัน แพลนเนอร์ จากัดบริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้
จากัด

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น
ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

-ไม่ม-ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่ม-ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
คุณสมบัติสาหรับกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อ
รายละเอียด
1. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 68
2. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 มาตรา 89/6
3. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกาหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษทั ฯ

คุณสมบัติ
 ไม่เป็ น
 เป็ น
 ไม่เป็ น
 เป็ น
 เป็ น

 ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระที่ได้รบั การเสนอชื่อ
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2
ปี ทีผ่ ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษา
 เป็ น
 ไม่เป็ น
ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
 เป็ น
 ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้ าที่  มี
 ไม่มี
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ /ขาย วัตถุดบิ สินค้า บริการ การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
โดยทีผ่ ่านมา นายประเสริฐ ภัทรดิลก ได้ดารงตาแหน่ง ทีป่ รึกษากรรมการบริษทั /ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร ให้กบั
บริษทั ซึง่ ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ รวมถึงรายเดือน

- ไม่มี -

ดังนัน้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ จึงคงมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกาหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และสามารถให้ความเห็น ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
กรรมการอิสระ ได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้บริษทั ได้ทาหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็ นทีป่ รึกษากรรมการบริษทั /ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร ให้แก่ นายประเสริฐ
ภัทรดิลก เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
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นิ ยามกรรมการอิ สระ และคุณสมบัติกรรมการอิ สระ
ของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
(ที่มี เท่ากับ ข้อกาหนดขัน้ ตา่ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ อง
ผูท้ ่จี ะมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ การทางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไป
ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่ งแทน โดยกรรมการอิสระทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการแทนจะ
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการอิสระทีต่ นแทน
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี ก่ อนวันได้รบั แต่ งตัง้ ให้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัม พันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
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5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่ งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระ
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ น
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัตกิ รรมการ ณ สิน้ ปี สาหรับจัดทารายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
ของบริษทั
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ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2565

1. นายสุวฒ
ั น์ มณี กนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

8134

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

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

เอกสารการรับรอง

- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 1774
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 8134

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี

กลุ่มธุรกิ จที่มีความเชี่ยวชาญเป็ น
พิ เศษ

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซือ้ มาขายไป
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- กองทุนรวม

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

4752

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- โครงการ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เอกสารการรับรอง

- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 4752

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
-ประสบการณ์ดา้ นตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20ปี
-ประสบการณ์ดา้ นการวางระบบบัญชี เอเชีย่ มเกมส์ ครัง้ ที่ 13 และ เฟสปิ ดเกมส์
ครัง้ ที่ 7

กลุ่มธุรกิ จที่มีความเชี่ยวชาญเป็ น
พิ เศษ

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซือ้ มาขายไป
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- กองทุนรวม

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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3. นางสาวสุลลิ ต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

7517

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

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

เอกสารการรับรอง

- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 7517

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence

กลุ่มธุรกิ จที่มีความเชี่ยวชาญเป็ น
พิ เศษ

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซือ้ มาขายไป
- ธุรกิจให้เช่ารถยนต์
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- ธุรกิจบริการและสือ่ สิง่ พิมพ์
- ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- กองทุนรวม
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2565

3. นางสาวโสรยา ติ นตะสุวรรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

8658

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วทิ ยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารการรับรอง

- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 8658

ประสบการณ์ทางาน

กลุ่มธุรกิ จที่มีความเชี่ยวชาญเป็ น
พิ เศษ

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี
- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซือ้ มาขายไป
-ธุรกิจโรงพยาบาล
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- กองทุนรวม

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2565

3. นางสาวพจนรัตน์ ศิ ริพฒ
ั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

9012

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารการรับรอง

- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 9012

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี

กลุ่มธุรกิ จที่มีความเชี่ยวชาญเป็ น
พิ เศษ

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซือ้ มาขายไป
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- กองทุนรวม

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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สารสนเทศเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิ จการ
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการ บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)(“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธกี าร
โอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ให้แก่บริษทั พีเจดับเบิ้ลยู ออโต้อีวี จากัด (“PJW AutoEV”)
(เดิมชื่อ บริษัท พลาสเทค แล็บ จากัด ) ซึ่งปั จจุบนั เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
1. การปรับโครงสร้างกิ จการ
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั บริษทั จะยังคงประกอบธุรกิจทัวไป
่
(Operating Company)
โดยยังคงเป็ นบริษทั ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก รวมถึงประกอบธุรกิจเข้าลงทุนรวมไปถึงการเข้าร่วม
ทุนในกิจการอื่น โดยโอนกิจการบางส่วนของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์และ
ชิน้ งานพลาสติกทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ 1) ผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ 2)
ผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์พ่นสี
3)
ผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนทีใ่ ช้เม็ดพลาสติกวิศวกรรมในงาน
อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงชิน้ งานพลาสติกทีไ่ ม่ใช่บรรจุภณ
ั ฑ์ 4) ผลิตและจาหน่ายแม่พมิ พ์ทใ่ี ช้ในกิจการสาหรับ
ข้อ 1-3 รวมถึงลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง สัญญา เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์สานักงาน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ต่างๆบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้ในการประกอบกิจการดังกล่าว และ ทีด่ นิ
และสิง่ ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 จังหวัดชลบุรี รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่กบั
สถาบันการเงิน ให้แก่ PJW AutoEV
การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัตทิ อ่ี อกตามประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ.2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนั ของบริษทั มหาชนจากัด หรือบริษทั จากัด เพือ่ ยกเว้นรัษฎากร
รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว (“หลักเกณฑ์ PBT”)
มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธกี ารปรับปรุง มูลค่า
ทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือ ราคายุตธิ รรม (Fair Value) ของกิจการทีโ่ อน แล้วแต่ประเภทของ
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของกิจการทีโ่ อน ณ วันโอนกิจการตามทีไ่ ด้หารือกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องและ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ซึง่ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี ะโอนทัง้ หมดคาดว่าจะมีมลู ค่าประมาณ 465 ล้าน
บาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (อย่างไรก็ดี มูลค่า
การโอนกิจการจะขึน้ อยู่กบั ช่วงเวลาการโอนกิจการดังกล่าว) ในการนี้เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ PBT นัน้ PJW AutoEV จะต้องมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิมากกว่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีจ่ ะรับโอนมา
จากบริษทั ณ วันทีโ่ อนกิจการ ดังนัน้ PJW AutoEV จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ PBT
โดยบริษทั จะจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ จานวน ภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนแล้ว บริษทั ยังคงจะถือหุน้ ใน
PJW AutoEV ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
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ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายอันเกีย่ วกับการโอนกิจการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าทีป่ รึกษากฎหมายและภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษี ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนต่างๆ กับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ค่าประเมิน
ทรัพย์สนิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการ โอนกิจการบางส่วน เป็ นต้น
การโอนกิจการให้แก่ PJW AutoEV ดังกล่าวเป็ นการปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จึงไม่มี
ผลกระทบทีม่ นี ยั สาคัญต่อทรัพย์สนิ รวมของกลุ่มบริษทั แต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั บริษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ พ.ศ.2547 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป”) และไม่เป็ นรายการทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2551(และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการ
บางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการโอนธุรกิจบางส่วนทีส่ าคัญตามมาตรา 107(2) (ก) แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนด ซึง่ บริษทั ฯจะต้องอนุมตั กิ ารปรับโครงสร้างกิจการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯและจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเบือ้ งต้น บริษทั คาดว่า การโอนกิจการบางส่วนนี้จะแล้วเสร็จภายรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยเริม่ นับแต่
วันโอนกิจการ บริษทั จะหยุดดาเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์ รวมถึงชิน้ งาน
พลาสติกทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมอื่นทัง้ หมดและให้ PJW AutoEV เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม
ในกรณีจาเป็ น บริษทั อาจจะต้องยังคงต้องประกอบกิจการบางอย่างเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ PJW AutoEV
เพื่อไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและสัญญาทีม่ อี ยู่กบั ลูกค้าในระหว่างระยะเวลาเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างกิจการ
ภายหลังจากการโอนกิจการดังกล่าวเสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว บริษทั จะยังคงประกอบธุรกิจทัวไป
่
(Operating
Company) โดยยังคงเป็ นบริษทั ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก รวมถึงประกอบธุรกิจเข้าลงทุนรวมไปถึง
การเข้าร่วมทุนในกิจการอื่น ทัง้ นี้ ภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริษทั ยังคงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษทั ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างกิ จการ
โครงสร้างปัจจุบนั (ก่อนการปรับโครงสร้างกิ จการ)

โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้างกิ จการ
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3. ข้อมูลของบริษทั ย่อยที่รบั โอนกิ จการบางส่วน
ชื่อ :
วันที่จดจัดตัง้ บริษทั :
ที่ตงั ้ สานักงาน :

ทุนจดทะเบียน
และเรียกชาระแล้ว :

ผูถ้ ือหุ้น :

วัตถุประสงค์ :

4.

บริษทั พีเจดับเบิล้ ยู ออโต้อวี ี จากัด (“PJW AutoEV”)
(เดิมชื่อ บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด)
1 กันยายน 2557
สานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ เลขที่ 28 หมู่ท่ี 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 74000
(อยู่ระหว่างดาเนินการย้ายสานักงานใหญ่ไปที่ เลขที่ 150/62 หมู่ท่ี 9 ตาบล
หนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110)
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ10 บาท
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT PJW AutoEV จะต้องเพิม่ ทุนจดทะเบียน
อย่างน้อยให้เท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี ะรับโอนมา ณ วันทีโ่ อนกิจการ โดย
บริษทั จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ จานวน
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ถือหุน้ รวม 1,999,997 หุน้ และ
บุคคลธรรมดาอีก 3 ท่าน ถือหุน้ รวม 3 หุน้ จานวนหุน้ รวมทัง้ สิน้ 2,000,000
หุน้
▪ บริการตรวจสอบจานวน/มาตรฐานสินค้าทุกชนิดและตรวจสอบเครื่องมือชัง่
ตวงวัดทุกประเภท
▪ รับจ้างผลิตชิน้ งานพลาสติกและแม่พมิ พ์ รวมถึงบริการงานพ่นสี (อยู่
ระหว่างดาเนินการเพิม่ วัตถุประสงค์ของบริษทั )
▪ รับจ้างผลิตชิน้ งานพลาสติกทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมกรรมอื่นๆ (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเพิม่ วัตถุประสงค์บริษทั )

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิ จการ
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้ นี้เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษทั ในการบริหารการดาเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทให้ชดั เจน ช่วยให้การบริหารจัดการความเสีย่ งในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเพื่อสร้างธุรกิจ
ทีย่ งยื
ั ่ นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิม่ โอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนิน
กิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษทั โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
4.1 เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิ จและโอกาสในการหาผูร้ ว่ มทุนหรือพันธมิ ตรทางธุรกิ จ
การปรับโครงสร้างกิจการจะทาให้บริษัท มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่ นเพิม่ ขึน้ ในการลงทุนดาเนินธุรกิจ
ใหม่ซง่ึ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของบริษทั และช่วยเพิม่ โอกาสในการหาผูร้ ่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
รายใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล นิตบิ ุคคล หรือสถาบันการเงิน ทีม่ คี วามสนใจหรือชานาญเฉพาะธุรกิจนัน้ ๆ โดยไม่
ต้องร่วมลงทุน หรือรับความเสีย่ งในธุรกิจอื่นๆของกลุ่มบริษทั ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึง
ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั และเพิม่ ผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
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4.2 เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นกิ จการและการบริหารองค์กรให้เหมาะสม
การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่ม
บริษทั ให้มคี วามยืดหยุ่นสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็ นการแบ่งแยกความเสีย่ งใน
การประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้
5.

ขัน้ ตอนในการปรับโครงสร้างกิ จการ
5.1 บริษทั จะจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เพื่ออนุมตั แิ ผนการปรับ
โครงสร้างกิจการ และการดาเนินการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ
5.2 บริษทั จะดาเนินการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและ
จาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์ ได้แก่ 1) ผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ 2) ผลิตและจาหน่าย
ชิน้ ส่วนยานยนต์พ่นสี 3) ผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนทีใ่ ช้เม็ดพลาสติกวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึง
ชิน้ งานพลาสติกทีไ่ ม่ใช่บรรจุภณ
ั ฑ์ 4) ผลิตและจาหน่ายแม่พมิ พ์ทใ่ี ช้สาหรับกิจการตามข้อ 1-3 รวมถึงลูกหนี้
การค้า สินค้าคงคลัง สัญญา เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์สานักงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใบอนุญาต สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้ในการประกอบกิจการดังกล่าว และทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยู่ทน่ี ิคม
อุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 จังหวัดชลบุรี รวมถึงเจ้าหนี้การค้า และหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่กบั สถาบันการเงิน ให้แก่ PJW
AutoEV ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธกี ารปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book
Value หรือ ราคายุตธิ รรม (Fair Value) ของกิจการทีโ่ อน แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทีจ่ ะโอน ณ
วันโอนกิจการ ตามทีไ่ ด้หารือกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องและเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยคาด
ว่ามูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิทจ่ี ะโอนจะมีมูลค่า ประมาณ 465 ล้านบาท เทียบเคียงกับงบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนจะขึน้ อยู่กบั ช่วงเวลาทีท่ าการโอนกิจการดังกล่าว ในการนี้ เพื่อให้การโอนกิจการ
บางส่วนเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ PBT นัน้ บริษทั ทีจ่ ะรับโอนจะต้องมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิมากกว่าสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ทีจ่ ะรับโอนมาจากบริษทั ณ วันทีโ่ อนกิจการ ดังนัน้ PJW AutoEV จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์ PBT โดยบริษทั จะจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ จานวน
ขัน้ ตอนในการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว บริษทั จะดาเนินการภายหลังจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี 2565 มีมติอนุมตั แิ ผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการดาเนินการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปรับโครงสร้าง
กิจการ ซึง่ บริษทั คาดว่าจะแล้วเสร็จภายรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565
นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุม่ บริษทั เป็ นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั
และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารของบริษทั มอบหมายเป็ นผูม้ อี านาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการใดๆทีเ่ กีย่ วข้อง หรือจาเป็ นเกีย่ วกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่
บริษัท ย่ อยได้ทุ ก ประการซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จ ากัด เพีย งการกาหนดหรือเปลี่ย นแปลงวัน โอนกิจ การ การ
กาหนด หรือการเปลีย่ นแปลงราคาซือ้ ขายกิจการบางส่วน การกาหนดหรือเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนของ
บริษัทย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนั ของบริษทั มหาชนจากัด หรือบริษทั จากัด เพื่อการยกเว้นรัษฎากร
รวมถึงประกาศอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องของกรมสรรพากร
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(2) พิจารณาทบทวน ปรับ เปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จาเป็ น และ
สมควรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลีย่ งผลกระทบใดๆทีอ่ าจจะกระทบกับการดาเนินการ
ปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ฯ หรือเพื่อให้การดาเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว
(3) จัด ท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญ ญาโอนกิจ การบางส่ ว น และ/หรือ สัญ ญาใด ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การ
ดาเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทัง้ การติดต่อจัดทาคาขอหรือเอกสารใด ๆ
และการยื่นคาขอและ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
(4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น หรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการ
สาเร็จลุล่วง
6.

การกากับดูแลกิ จการและการบริหารงาน
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้ นี้จะมีการโอนย้ายทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนงานพ่นสี ชิน้ ส่วนงานพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอืน่ ธุรกิจจัดทา
แม่พมิ พ์และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหารและพนักงานจากสายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมายังบริษทั ย่อย
โดยได้มกี ารกาหนดสวัสดิการ เงื่อนไขการจ้างงาน การนับต่ออายุงานและโอนสิทธิของกองทุ
นสารองเลีย้ งชีพ
์
ให้แก่พนักงานและผูบ้ ริหารต่อเนื่องและได้รบั สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขเดิมจากทีเ่ คยได้รบั จากบริษทั
ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารหลักของบริษทั ย่อยจะยังคงเป็ นคณะกรรมการและผูบ้ ริหารชุดเดิมทีเ่ คยบริหารธุรกิจดังกล่าวใน
บริษทั ซึง่ ยังคงกากับดูแลและกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย โดยบริษทั จะยังคงกากับดูแล
และกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยอีกชัน้ หนึ่ง ผ่านคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ให้เป็ นคณะกรรมการในบริษทั ย่อย โดยบุคคลทีจ่ ะเข้าไปเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยนัน้ จะต้องเป็ นบุคคลซึง่ ที่
ประชุมของคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติเห็นชอบและจะมีการกาหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าไปบริหารจัดการบริษทั ย่อยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถกากับดูแล
การดาเนินกิจการของบริษทั ย่อยได้อย่างเต็มที่

7.

ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิ จการต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริษทั
การปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ในครัง้ นี้
จะไม่สง่ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษทั เนื่องจากเป็ นการโอนกิจการบางส่วนให้กบั บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ทัง้ หมด ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานในงบการเงินรวมของบริษทั ภายหลังการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง การปรับโครงสร้างกิจการครัง้ นี้จงึ ไม่สง่ ผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ

8.

ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผูถ้ ือหุ้นของบริษทั
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้ นี้ จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ แต่อย่างใด จึงไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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9.

ความเห็นชอบคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการทารายการ
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ในครัง้ นี้เป็ นไปเพื่อให้มคี วามชัดเจนในการ
ดาเนินธุรกิจและเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทัง้ เพิม่ โอกาสในการขยายธุรกิจ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการทีม่ คี วามเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรอนุมตั แิ ผนการปรับโครงสร้างกิจการในครัง้ นี้

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษทั ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
การปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ในครัง้ นี้ ไม่เข้าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั
จดทะเบียน รวมถึง ไม่เป็ นรายการทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากัดตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั
จึงได้นาเรื่อดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาโดยตรงในครัง้ เดียว และไม่ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาก่อน ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริษทั และได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในครัง้ นี้ครบทุกท่าน และ ความเห็นของกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการตรวจสอบไม่ได้
เห็นต่างจากความเห็นของกรรมการท่านอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษทั
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รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริษทั
และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรือ่ งวัตถุประสงค์ของบริษทั
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการ บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 3/2565 ประชุมเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้อนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั เพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั ใน
อนาคต ทีอ่ าจเกิดจากการลงทุนหรือร่วมทุนกับกิจการอื่น และเพื่อให้การสนับสนุนการดาเนินงานแก่บริษทั ย่อย รวมถึง
สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปสูล่ กู ค้าภายนอกได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ดังนี้
เดิ ม
: (6) เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจากัด เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั
จากัดและบริษทั มหาชนจากัด
แก้ไขเป็ น : “(6) เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจากัด เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั
จากัดและบริษทั มหาชนจากัด หรือ การเข้าร่วมทุน หรือเข้าลงทุนในกิจการอื่น
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธใี ดๆ ไม่ว่ากิจการนัน้ จะมีวตั ถุประสงค์ท่ี
คล้ายคลึงกัน หรือเกีย่ วข้องหรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษทั หรือไม่”
เพิ่ มเติ ม : “(18) ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการองค์กรหรือธุรกิจ เช่น บริหาร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชีและสารสนเทศ เป็ นต้น
“(19) ประกอบกิจการรับออกแบบ ให้คาปรึกษารวมถึงรับจ้างประกอบและสร้าง
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และหุ่นยนต์ รวมถึง ขาย ให้เช่า และให้บริการที่
เกีย่ วกับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่ งจักร และหุ่นยนต์
2. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ วัตถุประสงค์ของ
บริษทั ดังนี้
เดิ ม
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจานวน 17 ข้อ”
แก้ไข
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจานวน 19 ข้อ”
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ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การเรียกประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 36
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน
2. องค์ประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้อง
ขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่
จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
3. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผู้ถอื หุ้น ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉัน ทะจะต้องท าเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจากัด
กาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ค . ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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4. การดาเนิ นการประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 39
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมี
มติให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ
เพิม่ เติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ปี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถอื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ท่ผี ู้ถือหุ้น มีส่วนได้เสียเป็ น พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่นื ตามทีก่ ฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
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ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั
6. การแต่งตัง้ กรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15
บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่ งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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วิ ธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1. ผูถ้ อื หุน้ ลงนามและนาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
1.2. ผูถ้ อื หุน้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูถ้ อื หุน้ เพื่อลงทะเบียน
1.3. กรณีมกี ารแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล จากทีป่ รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวด้วย
2. การมอบฉันทะ
2.1. ผูร้ บั มอบฉันทะลงนามและนาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
2.2. บุคคลธรรมดา
(1) ผูร้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) เมื่อลงทะเบียนผู้รบั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)
2.3. นิ ติบุคคลไทย
(1) ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้ น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติ
บุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(3) เมื่อลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)
2.4. นิ ติบุคคลต่างด้าว
(1) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้
ตัง้ อยู่ หรือโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อนิตบิ ุคคลผูม้ อี านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล เงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ
(2) เอกสารที่มไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
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3. ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ ในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
4. บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นแบบละเอียดและชัดเจนมาให้
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉั นทะให้บุคคลอื่น
หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ทีเ่ สนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้นประจาปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุ ม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัด ส่งหนังสือ มอบฉัน ทะที่ระบุ
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายัง
สานักงานเลขานุการบริษทั
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
6. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุมได้
ตัง้ แต่เวลา 11.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่ ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

อากร
แสตมป์
20 บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
………………………………….
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

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

เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน
สัญชาติ

ถนน

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

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

พ.ศ.

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง
อายุ

ปี

อายุ

หรือ
ปี

อายุ

หรือ
ปี

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า
เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
 วำระที่ 1 เรือ่ ง พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออก เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 2 เรือ่ ง พิ จำรณำรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติ ก จำกัด (มหำชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 วำระที่ 3 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงิ นของ บริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติ ก จำกัด (มหำชน) และ
บริษทั ย่อย สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 4 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรงดจัดสรรเงิ นกำไรเพื่อตัง้ สำรองตำมกฎหมำย และอนุมตั ิ กำร
จ่ำยเงิ นปันผล จำกผลกำรดำเนิ นงำนสิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 5 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
ชื่อกรรมการ นางมาลี เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วำระที่ 6 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเข้ำใหม่
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 7 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 8 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 9 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ การปรับโครงสร้างกิ จการโดยการโอนกิ จการบางส่วน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 วำระที่ 10 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิ่มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เรือ่ งวัตถุประสงค์ของบริษทั
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 11 เรือ่ ง พิ จำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี
ทีท่ ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุ คคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันศุ กร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

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

อากร

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
แสตมป์
20 บาท
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียงดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ดงั นี้
 วาระที่ 1 เรือ่ ง พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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 วาระที่ 2 เรือ่ ง พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 3 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของ บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิ การ
จ่ายเงิ นปันผล จากการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 5 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นางมาลี เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่ 6 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 7 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 8 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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 วาระที่ 9 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การปรับโครงสร้างกิ จการโดยการโอนกิ จการบางส่วน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 10 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิ่มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เรือ่ งวัตถุประสงค์ของบริษทั
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 11 เรือ่ ง พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรือใน
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใ น
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันศุ กร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ (ต่อ)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอให้ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะ

ชื่อ

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

อายุ

57 ปี

ไทย
สัญชาติ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
ที่อยู่
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
179/97 ซอมร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
-ไม่ม-ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
2) บริษทั แฮปปี้ เมมโมรี่ จากัด

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทาให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

-ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

มีสว่ นได้เสีย
ในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอให้ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะ

ชื่อ

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น

อายุ

53 ปี

ไทย
สัญชาติ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั

ที่อยู่

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน
63 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

-ไม่ม-ี
จานวน 1 บริษทั ได้แก่
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั นูนา จากัด

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทาให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

-ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

มีสว่ นได้เสีย
ในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี ( แบบ 56-1 One Report)
ของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
(กรุณากรอกรายละเอี ยดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่ หมายเลข 0-2150-5987 หรือส่งอีเมลล์ไปที่ ir@pjw.co.th)

เรียน เลขานุการบริษทั
ข้าพเจ้า………………………………………………...
ทีอ่ ยู่
………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
เมือง/จังหวัด ………………………………………………………...

ประเทศ ……………………………………………………

รหัสไปรษณีย์ …………………………………………..…………...
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทาเครื่องหมายในช่องสีเ่ หลีย่ ม)
รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ้น

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