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เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

 
 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
 

วันศุกรท์ี่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9:00น.  
 
 
 
 

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
ทะเบียนเลขที ่ 0107554000208  
โทร.0-2415-1894, 081-700-1237 , 081-700-1258 โทรสาร 02-415-0951 
สาขา 1 เลขที ่28 หมู ่2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

     โทร.0-3483-9130-1 โทรสาร 0-3483-9320 
         สาขา 2 เลขที่ 150/62 หมู ่9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 
                                                                              โทร. 0-3834-7187-8          โทรสาร 0-3837-7189               www.pjw.co.th 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด )มหาชน(  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
2. รายงานประจ าปี  2555 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) 
3. ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
5. ข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
6. หนังสือมอบฉันทะ 
7. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 ในวันศุกรท์ี่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ของบริษัทฯได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 
และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2555 รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 2,016.95 ล้านบาท และมีก าไรสุทธริวม 202.62 ล้าน
บาท รายละเอยีดผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึง่ส่งมาในรูปแบบซดี-ี
รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสอืเชิญประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอยีดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2556 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนด 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปี
ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน  

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่
ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง  ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้จ านวน 
1,908.16 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 184.76 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมายจ านวน 
9.24 ล้านบาท เท่ากับ 175.52 ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,238,051.29 บาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 22,182,233.16 บาท 
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษายน 
2556 โดยวันดังกล่าวคือวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดให้วันที่ 19 
เมษายน 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 82,800,000 บาท โดย
เป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุน้ละ 
0.15 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 
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ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะ
เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ทุนจดทะเบียน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) คิดเป็นอัตราเงิน
ปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 44.81 และเท่ากับร้อยละ 47.17 เมื่อเทียบ
กับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองไว้ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ 

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากต าแหน่ง กรรมการที่
จะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิ ธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในครั้งนี้
เป็นการประชุมปีที่สองของบริษัทฯภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งกรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นางมาลี เหมมณฑารพ 
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
3. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษัทฯยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก าหนด บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณา
เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
1. นางมาลี เหมมณฑารพ 
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
3. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น  รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3 และ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 



 

 4  

 

(รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที ่
2) 

 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอชื่อในครั้งนี้  

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นางมาลี เหมมณฑารพ 171,360,000 171,360,000 
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 150,000 150,000 
3. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 8,000,000 8,000,000 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทฯไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯหรือใกล้เคียงกับบริษัท ฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาและอนมุัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฎิทิน พ.ศ. 2556 เป็นต้น
ไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมมีติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นดงันี ้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้า

ประชุม 
2. ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับกรรมการอิสระบริษัท ท่านละ 10,000 บาท 

3. โบนัส ส าหรับกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริหาร จ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการชุด
ย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้นเท่านั้น  

ส่วนรายละเอยีดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปรากฏตามรายงานประจ าปีภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการ 
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ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2556 และปี 2555                 หน่วย : บาท 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2556 (ปีที่เสนอ) ปี 2555 

ประธาน
กรรมการ 

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสียง 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการ 

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสียง 

กรรมการ 

1. เบี้ยประชุม 25,000 15,000 15,000 10,000 25,000 15,000 15,000 10,000 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

3. โบนัส จ านวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1 ล้านบาท จ านวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่
จ าเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายธนะวุฒิ พิบูลย์
สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/
หรือ นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งส านักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรม
นิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยส าหรับปี 2556 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,670,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่า
ตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  

ค่าสอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2555 รอบปีบัญชี 2554 
1. ค่าสอบบัญชี 1.58 ล้านบาท* 1.43 ล้านบาท 
2. ค่าบริการอื่น ๆ - - 

หมายเหตุ – บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งส้ิน 2 บัตร ท าให้มีค่าใช้จ่ายการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม 80,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายธนะวุฒิ พิบูลย์
สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/
หรือ นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งส านักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรม
นิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยส าหรับปี 2556 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,670,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตาม
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เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่า
ตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่ง
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก 
หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้
ถือหุ้นได้ 

อนึ่ง บริษัทฯได้ก าหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2556 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 (Record Date) และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันท่ี 8 มีนาคม 2556 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 (ดร. ด าริ  สุโขธนัง) 
 ประธานกรรมการ

 



                                                                                                                                                                     สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
                                                                                                                เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
ของ 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที ่

 ประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องราชมณเฑียร 4 แกรนด์ บอลรูม   โรงแรมมณเฑยีร 
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. ด าริ สุโขธนัง   ประธานกรรมการ  
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ  รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียง  
6. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ   ประธานกรรมการบริหาร 
7. นายสาธติ เหมมณฑารพ  กรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นางมาลี เหมมณฑารพ   รองกรรมการผู้จัดการ 
9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ  รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางพริม ชยัวฒัน ์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  

1. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ตวัแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก นายธวชัชัย วรวรรณธนะชัย และ นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  
ทีมที่ปรึกษาการเงินจากบรษิัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 

3. นางสาวมนัญญา   ฐิตินันทวรรณ    ท่ีปรึกษากฎหมาย 

จากบรษิัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี ่(ประเทศไทย) จ ากัด 

เร่ิมการประชุม 

ดร. ด าริ สุโขธนัง เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผูถ้ือหุ้นเข้ารว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้ารว่มประชมุแทน รวมทั้งสิ้นจ านวน 128 คน นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 395,555,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6586 ของ
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จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัท (หุ้นของบรษิัทท่ีจ าหน่ายได้แลว้มีจ านวนทัง้ส้ิน 552,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบงัคับของบรษิัท  

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชมุ ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธกีารด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละ
ท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม  

2 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชญิประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจงึจะให้มีการลงมติส าหรับวาระน้ัน ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม
หรือแสดงความเห็น กรุณายกมอืขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ีทา่นเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจง้ชื่อผู้ถือ
หุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ีประชุมทราบดว้ยทกุครั้ง 

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ซึง่เป็นวาระเสนอให้ท่ี
ประชุมรับทราบซึง่ไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่
ได้รับจากเจา้หน้าที่ตอนลงทะเบยีน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน 
เจ้าหน้าที่ของบรษิัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีงดออก
เสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จดัเก็บตามล าดับ ทั้งนี้ ส าหรับวาระท่ี 6 เรื่อง
การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพือ่
นับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบคุคล 

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ยกเว้น วาระ 7 ต้องได้รับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยบริษัทจะ
น าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดงักลา่วนั้นหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถอืวา่
เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระน้ัน ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็น
อย่างอื่น ให้ถือวา่ที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้
พิจารณาวาระถัดไป 

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2554 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่
5 กันยายน 2554 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสอืเชิญประชมุแล้ว  
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คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองสอบถามคณุณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน ซึง่เป็นกรรมการอิสระเพยีง
ท่านเดยีวที่เข้าประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 5/2554 ซึ่งประชมุเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2554 วา่มีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตรงตามที่ไดป้ระชุมหรือไม่ 

คุณณัฐวฒุิ เขมะโยธิน ได้ชี้แจงวา่ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามที่ประชมุ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่
5/2554  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่5/2554 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 396,505,812 99.9924 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 30,000 0.0075 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2554 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสาธิต เหมมณฑารพ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบรษิัท
ในรอบปี 2554  

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) 

นายสาธติ เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 
ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,643.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อน โดยรายไดจ้ากการ
ขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 1,621 ล้านบาท เป็นดงันี้  

กลุ่มน้ ามันหล่อล่ืน  ยอดขายปิดที่ 1,053 ล้านบาท 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปร้ียว ยอดขายปิดที่ 221 ล้านบาท 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค บริโภค ยอดขายปิดที่ 108 ล้านบาท 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร  ยอดขายปิดที่ 67 ล้านบาท 
กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์  ยอดขายปิดที่ 170 ล้านบาท 

ทั้งนี้  สัดสว่นรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ ์ดังนี ้
กลุ่มน้ ามันหล่อล่ืน  สัดส่วนร้อยละ 65  เติบโตจากปีก่อน ร้อยละ 22 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์นม สัดส่วนร้อยละ 14  เติบโตจากปกี่อน ร้อยละ 17 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค บริโภค สัดสว่นร้อยละ 7  เติบโตจากปีก่อน ร้อยละ 8 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร  สัดสว่นร้อยละ 4  เติบโตจากปกี่อน ร้อยละ 19 
กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์  สัดส่วนร้อยละ 10  เติบโตจากปกี่อน ร้อยละ 21 
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โดยในปี 2554 บริษัทมีอตัราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 21.76 และอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.84 สูงขึ้นจากปี
ก่อนเล็กน้อยที่มีอตัราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 21.37 และอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.62 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2554 ปรากฏรายละเอยีด
ตามรายงานประจ าปี 2554 ของบริษัทซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชมุ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย
ล าดับ 2) 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2554 ตามที่เสนอ (เป็นวาระ
แจ้งเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติในวาระน้ี) 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด   วนัที่ 31 ธนัวาคม  2554 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินของบรษิัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไดต้รวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบ
ทานแล้ว ปรากฏรายละเอยีดในรายงานประจ าปีท่ีได้จัดสง่ให้ผู้ถอืหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 2)  

ประธานฯ  ได้มอบหมายให้นายสาธิต เหมมณฑารพ   กรรมการผู้จัดการ    เป็นผู้กล่าวสรุปงบแสดงฐานะการ
การเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ  

นายสาธติ เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุปดังนี ้

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เทา่กับ 1,1 90.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 419.51 ล  ้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.4 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นจ านวนมาก เพื่อขยาย

ก าลังการผลิตใหเ้พียงพอต่อความต้องการของลูกคา้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีทาง
การคา้และสินค้าคงเหลือ ซึ่งเปน็ส่วนสินทรัพย์หมุนเวยีนที่เติบโตขึ้นตามยอดขายเช่นกัน และสอดคล้องกับหนี้สิน
รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 857.83 ล้านบาท สูงขึ้นจากปกี่อน 404.93 ล้านบาท เนือ่งจากการเพิ่มขึ้น
ของเจ้าหน้ีการคา้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายและการลงทุนในเครื่องจกัร
และก่อสร้างโรงงานท่ีสาขาชลบุรี  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เทา่กับ 2.58 

คุณโกศล วุดานุพันธ์  ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับทีม่ีข่าววา่มีกรรมการเดินทางไป
ต่างประเทศเพือ่ส่ังซื้อเครื่องจักรว่าเป็นความจริงหรือไม่ 

นายสาธติ เหมมณฑารพ ได้ชี้แจง ว่ากรรมการบริษัทได้เดินทางไปซื้อเครื่องจักรเพื่อการขยายกจิการจริง 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารงุพฤกษ ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับจ านวนกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานคงเหลือจากกระแสเงนิสดจ่ายจากการซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อเครื่องจกัรเขา้
มาในกิจการตามที่กรรมการแจ้ง   
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นางพริม ชยัวัฒน์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนชี้แจงว่ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานตามงบ
การเงินรวม ปี 2554 มีจ านวน 179.8 ล้านบาท บริษัทมกีระแสเงินสดลงทุนท่ีดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
จ านวน 228.2 ล้านบาท   มีผลต่างอยู่ที่ประมาณ 48 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทมีกระแสเงินสดจากการผลการ
ด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนที่ 268 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอกับงบลงทุน แต่เนื่องจากมีการ
ขยายโรงงานและจากผลกระทบอุทกภัยช่วงปลายปีที่ลูกค้าบางรายมกีารขอเล่ือนการส่งมอบสินคา้และช าระเงิน ท า
ให้มีเงินลงทุนหมุนเวียนในลูกหนีก้ารคา้สูงขึ้น 86 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาวะ
ชั่วคราวที่ท าให้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธิลดลงจากเงนิทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นดังกลา่ว 

นอกจากนี้ ในส่วนโครงการลงทนุท่ีขยายโรงงานท่ีชลบุรี ท าให้กระแสเงินจา่ยเพื่อการลงทุนสูงขึ้นมากจากการลงทุน 
ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร แต่ทัง้นี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารในโครงการลงทุนดังกล่าว พ.ต.อ.
เสริมเกยีรติได้กล่าวแนะน า ขอให้ฝ่ายบริหารเพิ่มความระมดัระวังในส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เมื่อ
เทียบกับกระแสเงินสดจ่ายสุทธจิากการลงทุนกรณีที่ตวัเลขติดลบ โดยไม่ควรมองเพียงผลประกอบการท่ีแสดงก าไร
สุทธิเพียงอยา่งเดยีว โดยเฉพาะต้องพิจารณาเรื่องคณุภาพของลกูหนี้การคา้ดว้ย 

คุณสุริยนต์ ผู้ถือหุ้นมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนการลงทุนที่ประเทศจีน ได้รวมอยูใ่นกระแส
เงินสดจากการลงทุน ปี 2554 แล้วหรือไม่ เป็นจ านวนเทา่ใดและเริม่ด าเนินการเมื่อใด 

นางพริม ชัยวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า การลงทุนที่ประเทศจีน ซึ่งปจัจุบันมทีุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 2.2 ล้านเหรียญ
ฯ ได้รวมอยูใ่นกระแสเงินสดจา่ยเพื่อการลงทุนแล้ว และเริ่มมีรายได้ตั้งแตเ่ดือน เมษายน 2554  ซึ่งได้รวมผลการ
ด าเนินงานในงบการเงินซึง่สามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมตเิรื่องการอนุมตัิงบการเงินของบรษิัท ส าหรับรอบปี
บัญชี ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554   

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด วันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 396,002,217 99.9924 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 30,000 0.0075 

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชมุวา่ ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 49 ซึ่งได้ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไดเ้ป็นครั้งคราวเมื่อ
เห็นว่า บริษัทมกี าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จา่ยเงนิปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 
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ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มกีารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเปน็เงินท้ังส้ิน 42.80 
ล้านบาท และได้ด าเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแลว้  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตริับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลของบรษิัทตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติในวาระน้ี) 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรเพือ่ตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนนิงานสิน้สดุ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมวา่ ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษเีงินได้นติิบคุคลของงบการเงิน
เฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดให้มกีารจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่
ก าหนดขา้งต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปัจจัยอืน่ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ /หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร  

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านบรษิัทมีรายได้จ านวน 
1,643.67 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 145.30 ล้านบาท ดงันั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและ
อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,024,417 บาท และการจา่ยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 โดยวันดัง
กล่าวคอืวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงนิปันผล และก าหนดใหว้ันท่ี 11 พฤษภาคม 2555 
เป็นวันปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 55,200,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกจิการท่ีได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท   และกิจการที่ต้องเสียภาษเีงิน
ได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30   ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท   และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 

ทั้งนี้ อัตราการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จะ
เท่ากับอตัราหุ้นละ 0.18 บาท (ทนุจดทะเบยีน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) โดยคิดค านวณรวม
กับอัตราการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสุทธิ
หลังหักภาษเีงินได้นิติบคุคลเทา่กบัร้อยละ 67.43 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามวา่ ในปีถัด ๆ ไปบรษิัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลที่อัตราใกล้เคียงกับที่จ่ายในปีนี ้
คือร้อยละ 67 หรือ ใกลเ้คียงกับนโยบายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 40 
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ประธานฯ ได้เรยีนชี้แจงวา่ การจ่ายเงินปันผลเป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งคณะกรรมการต้องค านึงหลายองค์ประกอบ
ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม    ทางคณะกรรมการบริษัทขอใหค้วามมัน่ใจผู้ถือหุ้นวา่จะพิจารณาจา่ยเงนิปันผลไม่น้อยกว่า
อัตราที่ก าหนด  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามเกี่ยวกับการตั้งส ารองตามกฎหมาย ว่าได้มีการตัง้ไว้ครบถว้นหรือยัง หรือว่าขาด
อยู่เป็นจ านวนเท่าใด 

นางพริม ชัยวฒัน์ ผู้อ านวยการสายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงวา่ การตัง้ส ารองตามกฎหมายของบริษัทยังขาด
อยู่ประมาณ 15 ล้านบาท 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุัติการจัดสรรเงินก าไรตามรายละเอียดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
10,165,504 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 
10 พฤษภาคม 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ
ก าหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชือ่ผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 397,976,217 99.9858 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 56,000 0.0141 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดวา่ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการคดิเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบยีนบริษัท ใหใ้ชว้ธิีจับสลาก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี
2555 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีแรกของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่ง
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามทีจ่ับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นายคงศักดิ์  เหมมณฑารพ 
2. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ  
3. นายณัฐวุฒิ  เขมะโยธิน 
รายละเอียดประวตัิโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม(ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดับที่ 3) และประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเวบไซต์ของบริษัท ตามที่ทาง
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และปรากฏว่า ไมม่ีผู้ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

เกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรร
หา เนื่องจากบรษิัทไม่ได้แตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณารว่มกันของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พจิารณาโดยการเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทีเ่กี่ยวข้องไดก้ าหนด  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิารณาเห็นสมควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระ 3 ท่านกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทต่อไป ดังนั้น จงึได้เสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการผู้มีรายชื่อดังกลา่วขา้งต้นกลับเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ ์ ผู้ถือหุ้นมาประชมุดว้ยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับกรรมการท่ีเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมกีาร
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 นั้นวา่ มีคุณสมบัติต้องหา้มตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 มาตรา103 หรือไม่ 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวา่ ข้อก าหนดหา้มตามมาตรา 103 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ.2535 นั้น เป็นข้อก าหนดคุณสมบัตกิรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท 
ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ไมใ่ช่บรษิัทหลักทรัพย์ จงึไม่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดดังกล่าว ส าหรับข้อก าหนด
เรื่องการห้ามกรรมการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 นั้น เป็นข้อจ ากดัของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่ง
กรรมการอิสระของบริษัทกม็ีการถือหุ้นในบริษัทไมเ่กินร้อยละ 1 ดังนั้น กรรมการทุกทา่นมคีุณสมบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย  นอกจากนี้ กอ่นการเขา้จดทะเบียนในตลาดฯ ทางบริษัทมีการยื่นประวัตแิละคุณสมบัตใิห้ทาง
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตรวจสอบและอนุมัติ ซึง่กรรมการทุกท่านผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบจากคณะกรรมการกลต.ทั้งองคค์ณะแล้ว 

คุณก่อกจิ ผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น นายกรรณ  เสนอแนะให้มีการเพิม่รูปถา่ยของกรรมการอิสระท่ีจะเป็นผู้รับ
มอบฉันทะในการเข้ารว่มประชุมแทนผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชมุ  

ประธานฯได้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาเพื่อปรบัปรุง 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมลงมติเกีย่วกับการแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดงันี ้
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(1) นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 396,758,217 99.9309 
2. ไม่เห็นด้วย 12,000 0.0030 
3. งดออกเสียง 262,000 0.0659 

(2) นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 396,768,217 99.9335 
2. ไม่เห็นด้วย 2,000 0.0005 
3. งดออกเสียง 262,000 0.0659 

(3) นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 396,772,217 99.9345 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 260,000 0.0654 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัว่า บริษัทไม่ได้
แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ
โดยเฉพาะ แต่ไดก้ าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทซึ่งได้รว่มกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนโดย
ค านึงถึงผลประกอบการของบรษิทั ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัท
หรือใกล้เคยีงกับบริษัท 

บริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2555 เป็นดังนี ้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาทต่อครัง้ที่เขา้ประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาทต่อครั้งที่เขา้ประชุม 
- กรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้า

ประชุม 
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2. ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับกรรมการอิสระบริษัท ท่านละ 10,000 บาท 
3. โบนัส ส าหรับกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริหาร จ านวนรวมทัง้ส้ินไม่เกิน 1,000,000 บาท 
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองได้สอบถามเกี่ยวกับวธิีการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการซึง่ไม่รวม
กรรมการบริหารว่า จะจา่ยในกรณีใด  

ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ชี้แจงวา่ ค่าตอบแทน
ที่ขออนุมัตินี้เป็นการขอในลักษณะงบประมาณคณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายต่อเมื่อบริษัทมีก าไร ทั้งนี้ หากบริษัท
มีก าไรเพยีงพอกจ็ะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก่อนแล้วจึงพิจารณาจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการ 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถประจ าต าแหน่งว่ามีท่านใดได้
บ้างและอายุการใช้งานรถกี่ป ี

นางพริม ชยัวฒัน์ ได้ชี้แจงวา่ ตามระเบยีบบริษัทฯ เรื่องรถประจ าต าแหน่ง ก าหนดให้ เฉพาะผู้บริหาร 4 ท่าน คือ 
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งระบุอายุการใช้งานรถประจ าต าแหน่งจะ
อยู่ที่ 5 ปี 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอดงักล่าว
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม ดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

1. เห็นด้วย 396,896,217 99.9657 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 136,000 0.0342 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญช ี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชีทุกปี ในการแตง่ตัง้สามารถ
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมได ้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจัดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผูส้อบบัญชีดังกลา่วปฏิบัติหน้าทีม่าแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวยีนไม่
จ าเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้
นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นางสาวสุลสิต อาดสวา่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งส านักงานสอบ
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บัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2555 และก าหนดคา่สอบ
บัญชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม คา่ตรวจสอบบัตรละ 
40,000 บาท ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จา่ยอื่น เช่น คา่พาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจงัหวัด 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีเ่สนอข้างต้นไมม่ีความสัมพันธแ์ละไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และก าหนดคา่
สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 396,982,217 99.9874 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 50,000 0.0125 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ 

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นตา่ง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดงันี้ 

- คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้ขอให้บริษัทจัดกจิกรรมให้ทางผู้ถือหุน้ได้มีโอกาสเขา้เยีย่มชมกจิการ เพื่อเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทมากยิง่ขึ้น  

o คณะกรรมการรับทราบและจะด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ  

- พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการจัดเก็บลูกหนี้การคา้ที่ค้างช าระ  

o นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาหน้ีเสีย เนื่องจากลูกคา้
เกือบทั้งหมดของบรษิัทเป็นลูกคา้ชั้นน าของประเทศ ไม่วา่จะเป็น ปตท. คาล์เท็กซ์ ซีพ-ีเมจิ โฟร์โมสต์ ดัช
มิลล์ หรือกลุม่ยานยนต์ มิตซูบิชิ นิสสัน ยามาฮา่ ฯลฯ เมื่อถึงเวลาก าหนดช าระเงิน ลูกค้าเหล่านี้จะน าเชค็
มาช าระ บางรายโอนเขา้บัญชี ดงันั้น ปัญหาเรื่องคุณภาพลูกหนีแ้ละความสามารถในการเก็บหน้ีอยู่ในขั้น
ดีมาก 

- คุณสุเชษฐ สิทธิชัยเกษม ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้เสนอความเห็นเพิ่มเตมิวา่ ตนเห็นด้วยกับ
คณะกรรมการบริษัทที่เน้นเรื่องการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมทัง้ต่อผู้ถือหุ้นและต่อลูกค้า  และการท่ีบริษัทมี
การลงทุนที่ประเทศจีนเพื่อผลิตให้แก่ลูกค้าคือคาลเท็กซ์นั้น แสดงถงึความสัมพันธ์ท่ีดีของบริษัทและลูกค้า 
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อย่างไรกด็ี ตนอยากให้ผู้บริหารติดตามววิัฒนการของผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหลาย เพื่อท่ีบริษัทจะเป็นบริษัท
ชั้นน าไม่ใช่เพยีงแต่ประเทศไทย แต่รวมถึงอาเซยีน 

o ประธานฯรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

- คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้เสนอและให้ฝ่ายบริหารแยกรายการรายได้ เป็นส่วนของยอดขายที่ส่งออก
ต่างประเทศ และเปิดเผยแยกค่าใช้จา่ยวิจยัพัฒนา (R&D) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับอตัราการเติบโต
ของยอดขายหรือสินทรัพย์หากไม่ติดขดัอะไร และสอบถามเรื่องอุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินธุรกจิใน
ปัจจุบันวา่มีปัจจัยเรื่องใดบ้างที่ฝ่ายบริหารต้องกงัวล เช่นเรื่อง คา่แรง ค่าวัตถดุิบ หรือลูกค้า มีปัญหาหรือไม่ 

o นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร  ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าปัญหาหลัก คือเรื่องของคุณภาพ
และปริมาณของแรงงาน ซึง่พนักงานของโรงงานค่อนขา้งมาก ส่วนเรื่องคา่แรงที่ปรับขึ้น เนื่องจากเป็นการ
ปรับขึ้นทั่วประเทศ ส่ิงที่ต้องท าคือการแสวงหาสิง่ทดแทนแรงงานและการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ซึ่ง
เป็นส่งที่บริษัทพัฒนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นระบบท่ีสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีวัฒนธรรมเรื่องคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพท่ีดี น ามาสู่ต้นทุนที่ดีด้วย 
ซึ่งบริษัทมีเปา้หมายขอ TPM ระดับ World-class เพื่อรองรับเรื่อง AEC ในการแข่งขันระดับเอเซีย  ในส่วน
ราคาวัตถดุิบ บริษัทไมม่ีปัญหาความเส่ียงราคาวตัถุดิบสูงขึ้น  เนือ่งจากมีการปรับราคาตามโครงสร้าง  ส่ิง
ที่พิจารณาคือเรื่องการบริหารต้นทุนการผลิตมากกว่า 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามารว่มประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2555 และกล่าวปิด
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 

 
ลงชื่อ……………….………………..………ประธานท่ีประชุม                                                                 

             (ดร.ด าริ  สุโขธนัง) 

 

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง 

 

ลงชื่อ………………….……………………...กรรมการ             

                               (นายสาธิต  เหมมณฑารพ) 

                     

 

    ลงชื่อ………………….…………………เลขานุการบรษิัท   

                          (นางพริม  ชัยวฒัน์)  
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในคร้ังนี้ 

ชื่อ นางมาลี เหมมณฑารพ 
อายุ 70 ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา - ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการไทย 
 

ประวัติการท างาน - ปี 2554 – ปัจจุบัน    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ    
  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
-  ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จ ากัด 
-  ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
-  ปี 2533 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท มิลล์แพค จ ากัด 
-  ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท พ.ีเจ.คอมโพสิต จ ากัด 
-  ปี 2551 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท พ.ีซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ  
 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จ ากัด 
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
บริษัท มิลล์แพค จ ากดั 
บริษัท พ.ีเจ.คอมโพสิต จ ากัด 
บริษัท พ.ีซี.พี.มาร์เกต็ติ้ง จ ากัด 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ  
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 1 เดือน 
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การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 171,360,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.04 

 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่มี 
 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555  จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง 
 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ) 
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ชื่อ 

 
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 

อายุ 49 ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร(์เคมีวศิวกรรม) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์ 
-  ปริญญาเอก สาขาการเงิน สถาบันการศึกษา University of Missisippi 
 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 12/2554 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
- หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย 
 

ประวัติการท างาน - ปี 2554 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ  

   บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
- ปี 2553 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
  บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
- ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
  บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- ปี 2549 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
-  ปี 2552 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  
   บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 
-  ปี 2551 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  
   บริษัท เจตาแบค จ ากัด 
-  ปี 2551 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 
-  ปี 2550 – ปี 2553   คณบดี   
   คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-  ปี 2547 – ปี 2549  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
   คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 
บริษัท เจตาแบค จ ากดั 
สมาคมบริษัทหลักทรัพย ์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 
 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ / กรรมการอิสระ 
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 3 เดือน 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุน้สามัญจ านวน 150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 
 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่มี 
 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555  -  จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง 
-  จ านวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 5 ครั้ง 
-  จ านวน 1 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท้ังหมด 1 ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ) 
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ชื่อ 

 
นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 

อายุ 39  ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี  วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla 
-  ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla 
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2554 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการไทย 
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย 
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 150/2554 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 
- หลักสูตร Financial Statement for Director รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 
 

ประวัติการท างาน -  ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ / รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อ านวยการสายงานปฎิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน-สาขา
สมุทรสาคร / ผู้อ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  

   บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
-  ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จ ากัด 
-  ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
-  ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท พ.ีเจ.คอมโพสิต จ ากัด 
-  ปี 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จ ากัด  
-  ปี 2551 – ปี 2554   ผู้อ านวยการสายงานการผลิต / ผู้อ านวยการสายงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการ   

   บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด  
-  ปี 2547 – ปี 2551  ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการ
จัดการ  
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   มหาวิทยาลัยมหิดล 
-  ปี 2545 – ปี 2547   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
ผู้อ านวยการสายงานปฎิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน -สาขาสมุทรสาคร / 
ผู้อ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จ ากัด 
บริษัท พ.ีเจ.คอมโพสิต จ ากัด 
บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จ ากัด 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 
 
 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ  
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 3 เดือน 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน  8,000,000  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.45 
 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่มี 
 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555  - จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง 
- จ านวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังหมด 5 ครั้ง 
- จ านวน 1 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท้ังหมด 1 ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  
จดทะเบียน ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ี เน่ืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึง
ปฏิบัติที่น ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบฉันทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตั้งแต่เวลา 
8.30 น. ของวันท่ี 5 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ปัญจวัฒนา
พลาสติก จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 28 หมู่ที่ 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค . ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 39 

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยั งผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด  )7 (

วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โมษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม )3 ( วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโมษณาเป็นระยะเวลาสาม )3 (วันติดต่อกัน  

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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3. องค์ประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  )ถ้ามี  (เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อ งขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุ้นกู้ 
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ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

5. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่        
วันที่       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

 

อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
 30  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่        
วันที่       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า          สัญชาติ    

อยู่บ้านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)           อายุ           ปี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรอื 

(2)           อายุ           ปี 
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรอื 

(3)           อายุ           ปี 
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 

 

อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ นางมาลี เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2556 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 
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 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
 33  

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร        
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

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

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 
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 วาระที่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (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  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่         
วันที่       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ        
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ              เสียงดังนี้ 

หุ้นสามัญ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)                       อายุ            ปี  

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรือ 

(2)                        อายุ           ปี  
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์            หรือ 

(3)                        อายุ           ปี  
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์            
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

      หุ้นสามัญ    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด    เสียง 

 

อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง 

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555  

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ นางมาลี เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

    ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 
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หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร       
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

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

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

หน้า 6 ของจ านวน 6 หน้า 
 40  

 

 วาระที่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
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  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             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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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายณัฐวุฒิ เขมะโยธนิ 
อายุ 44  ปี 
สัญชาต ิ
ที่อยู ่

ไทย 
16 ซอยพหลโยธิน 51 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี พาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas 
 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2549 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 
 

ประวัติการท างาน -  ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการบริหาร
ความเส่ียง บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

-  ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นูนา จ ากัด 
-  ปี 2548 – ปี 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) 

-  ปี 2545 – ปี 2548 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ส านักคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี
มิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

-  ปี 2544 – ปี 2545 เจา้หน้าที่อาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

-  ปี 2543 – ปี 2544 เจา้หน้าที่อาวุโส ฝ่ายลูกคา้สถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ เจ 
เอฟ ธนาคม จ ากัด 

 
ต าแหน่งงานในปจัจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน -  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) 

 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน -  บริษัท นูนา จ ากัด 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 
 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  ไม่มี 
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จ านวนปทีี่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 1 เดือน 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน  250,000  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 
 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่มี 
 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555  - จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง 
- จ านวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังหมด 5 ครั้ง 
- จ านวน 1 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท้ังหมด 1 ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษััท ) 
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แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

 

 
 
 

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  

โทร (662) 292-2999, (662) 292-2888  

Website: www.montien.com/riverside 
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