
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2557 
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 
เวลา 9.00น. 

 
 

 
 
 

ณ ห้องบหุงา ชั้น 3 
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรงุเทพฯ 

เลขท่ี 92 ซ. แสงแจ่ม ถ.พระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

 



 

1 
 

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 จังหวัดชลบรุี  
                                                                               โทร. 0-3834-7187-8          โทรสาร 0-3837-7189               www.pjw.co.th 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด )มหาชน(  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
2. รายงานประจ าปี  2556 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) 
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
5. ข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
6. หนังสือมอบฉันทะ 
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
8. แผนที่สถานที่ประชุม 

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  (“บริษทัฯ”)ได้มีมติให้จดัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ของบรษิัทฯได้ถูกจดัขึน้เมื่อวันที ่ 5 เมษายน 2556 
และบริษทัฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2556 
รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล: สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ที่ผ่านมา บรษิัทฯและบรษิทัย่อยมีรายได้รวมจ านวน 2,116.21 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิรวม 144.62 ล้านบาท 
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รายละเอียดผลการด าเนนิงานของบริษทัฯและบรษิัทย่อยปรากฏตามรายงานประจ าปี ซ่ึงส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม 
(CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชญิประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที ่2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2557 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนด (ส่ิง
ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัฯส าหรบัปี
ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทฯจ่ายเงิน
ปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่
ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้ เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่ เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้จ านวน 
1,970.85 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 101.04 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมายจ านวน 5.05 
ล้านบาท เท่ากับ 95.99 ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,052,158.32 บาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 27,234,391.48 บาท และ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
โดยวันดังกล่าวคือวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 
2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 55,200,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิ
ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท และจากก าไร
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สุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2557 

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะเท่ากับ
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท (ทุนจดทะเบียน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่าย
เทียบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 54.6 และเท่ากับร้อยละ 57.5 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองไว้ตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากต าแหน่ง กรรมการที่
จะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซ่ึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในครั้งนี้
เป็นการประชุมปีที่สามของบริษัทฯภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงกรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
1. ดร.ด าร ิ สุโขธนัง 
2. คุณจรัญญา  แสงสุขดี 
3. คุณสาธิต  เหมมณฑารพ 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษัทฯยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก าหนด  บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผย
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามายังบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณา
เห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
1. ดร.ด าริ  สุโขธนัง 
2. คุณจรัญญา  แสงสุขดี 
3. คุณสาธิต  เหมมณฑารพ 
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น  รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และคุณสมบัติ
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ของกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด (รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2)) 

 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้  

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. ดร.ด าริ  สุโขธนัง 250,000 250,000 
2. คุณจรัญญา  แสงสุขดี 250,000 250,000 
3. คุณสาธิต  เหมมณฑารพ 8,000,000 8,000,000 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทฯไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯหรือใกล้เคียงกับบริษัท ฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซ่ึงจัดท าขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุน้พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปปีฎิทนิ พ.ศ. 2557 เป็นตน้
ไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมตเิปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอืน่ โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินจิของ
คณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 

2. ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับกรรมการอิสระ ท่านละ 10,000 บาท 

3. โบนัส ส าหรับกรรมการอิสระ จ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,000,000 บาท 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัท ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการชุดย่อย
ดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้นเท่านั้น  

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจ าปีภายใต้หัวข้อ
เรื่องการจัดการ 
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 และปี 2556                 
หน่วย : บาท 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556 

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 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทน
ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นายพจน์ อัศวสันติชัย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ 
นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งส านักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยส าหรับปี 2557 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่า
ตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  

ค่าสอบบัญช ี รอบปบีัญชี 2556 รอบปบีัญชี 2555 
1. ค่าสอบบัญชี 1.67 ล้านบาท 1.58 ล้านบาท 
2. ค่าบริการอื่น ๆ - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายพจน์ อัศวสันติ
ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/
หรือ นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งส านักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยส าหรับปี 2557 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่า
ตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทมีอยู่ 4 ท่านคือ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ, นาย
สาธิต เหมมณฑารพ, นางมาลี เหมมณฑารพ, และนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือช่ือ
ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ กระท าการแทนบริษัทฯได้ แต่เนื่องจาก นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ ได้ขอ
ลาออกจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ พร้อมกับขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทฯ 
เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาก าหนดอ านาจ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯใหม่ โดยแต่งตั้งให้ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ , นายสาธิต เหม
มณฑารพ, และ นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
กระท าการแทนบริษัทฯต่อไป 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซ่ึง
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก 
หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6) 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6,7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ 

อนึ่ง บริษัทฯได้ก าหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 (Record Date) และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 (ดร. ด าริ  สุโขธนัง) 
   ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
ของ 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที ่

 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องเจ้าพระยา ช้ัน 3   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. ด าริ สุโขธนัง   ประธานกรรมการ  

2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ  รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ   ประธานกรรมการบริหาร 

7. นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. นางมาลี เหมมณฑารพ    รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางพริม ชัยวัฒน์   ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบรษิัท 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ  

1. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร   ผู้สอบบัญชี จากบรษิัท สอบบัญชธีรรมนิติ จ ากัด และ 

2.  นายอภิชัย ศรีทอง    ผู้จัดการ จากบรษิัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  

3. นายสมยศ สุธีรพรชัย    ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
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เริ่มการประชุม 

ดร. ด าริ สุโขธนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 64 รายและโดย
การมอบฉันทะใหผู้้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 61 ราย  รวมทั้งสิ้นจ านวน 125 คน   นับจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 375,940,112 หุ้น   
คิดเป็นร้อยละ 68.1050928 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั   (หุ้นของบริษทัที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทัง้สิ้น 
552,000,000 หุ้น)   ครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคบัของบรษิัท ประธานฯ จึงเปดิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผูถ้ือหุ้น 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษทั 

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอให้ผู้สอบบัญชีและทีป่รึกษากฎหมายท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิัท 

หลังจากทีป่ระธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 23 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 28 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน  87 ราย ผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 89 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจ านวน 176 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิ้น 
388,734,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4228663 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ไดร้ับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมแต่ละท่าน
จะได้รบัแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ
เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมตติามวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะต้องการ
ซักถามหรือแสดงความเห็น  กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งช่ือและนามสกุล  และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาใหท้ี่ประชุมทราบด้วยทุกครัง้ 

3. ภายหลังที่ท่านได้รบัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้นวาระที่ 2 ซ่ึงเป็นวาระเสนอใหท้ี่ประชุมรับทราบซึ่ง
ไม่ต้องลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด  ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่
ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบยีน  และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
นับคะแนน  เจ้าหน้าทีข่องบริษทัจะจัดเก็บบตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย  และตามด้วยบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุน้ที่งดออกเสียง  โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่จดัเก็บตามล าดับ  ทั้งนี้ ส าหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตาม
รายช่ือกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคล 

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมคีะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  ผู้ถือหุน้ท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียเปน็พิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ยกเว้น วาระ 6  เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เหน็ด้วย และงดออก



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

9 
 

เสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดทีเ่ข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเปน็คะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเหน็คดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่
ประชุมเหน็ชอบ หรืออนุมตัิเปน็เอกฉันท์ ทัง้นี้ เพื่อมิใหเ้ปน็การเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้
พิจารณาวาระถัดไป 

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้

วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2555 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2555 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชญิประชุมแล้ว 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง    ได้ขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 17 เรื่อง
การจัดเก็บลูกหนี้การค้าทีค่้างช าระ ขอแก้ไขเป็น ติดตามทวงถามหนี้ลูกค้าที่ติดค้างช าระเพื่อป้องกันหนี้เสีย 

ประธานฯ รับทราบและให้มีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุน้เสนอ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี
2555 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 378,570,222 97.6529967 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000000 
3. งดออกเสียง 9,098,600 2.3470032 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2555 

ประธานฯ ได้ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ในรอบปบีัญชี ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555   และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าว
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2555  

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ  ได้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ถือหุน้ทราบ ดังนี้ 

ในปี 2555 บริษทัมีอัตราการใชก้ าลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ 63   ลดลดเมื่อเทียบกบัปีก่อน ที่อยูท่ี่ร้อยละ 68 ทั้งนี้
เนื่องจากได้รวมจ านวนเครื่องจักรที่เพิ่มขึน้ช่วงปลายปี 2555 เพื่อรองรับก าลังการผลิตใหม่ส าหรับปี 2556   ท าให้
ภาพรวมของการใช้ก าลังผลิตลดลง แต่ในความเป็นจริงแล้วบรษิทัมีการผลิตมากขึ้น 

สัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 ได้ ดังนี้  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
สัดส่วนรายได้ อัตราการเติบโต 

ปี 2555 ปี 2554  
กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน 60% 64% 14% 
กลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ 17% 11% 83% 
กล่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว 14% 14% 23% 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบรโิภค 6% 7% 17% 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์เคมเีกษตร 3% 4% (1%) 
รวมทุกผลิตภัณฑ ์ 100% 100% 23% 

ส าหรับผลการด าเนนิงานในปี 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 2,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 373 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 23 จากปีก่อน  

โดยในปี 2555 บริษัทมีอตัราก าไรขั้นตน้อยู่ที่ ร้อยละ 21.24 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ลดลงเล็กน้อยจาก ร้อยละ 9.20 เป็น ร้อยละ 8.94 และอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 10.05 สูงขึ้นจากปีก่อนที่มีก าไร
สุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 8.84 

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
ว่าก าไรของผลิตภัณฑ์กลุ่มใด ที่มีส่วนท าให้ก าไรของบริษทัเพิ่มขึน้ 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ช้ีแจงว่า อัตราก าไรขั้นต้นในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีความใกล้เคียง
กัน เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น เป็นกลุ่มที่ใช้
เครื่องจักรมาก และในขณะเดียวกันก็มียอดขายมาก จึงมีการประหยัดต่อขนาดผลติค่อนข้างมาก ส่วนในกล่มบรรจุ
ภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวมีการใช้เครื่องจักรน้อยแตผ่ลิตมาก เนื่องจากเป็นเครื่องจักรแบบไฮสปรีค (High speed)   แต่
อัตราก าไรขั้นต้น (Margin) จากผลิตภัณฑ์นี้ไม่สูงเท่ากลุ่มบรรจภัุณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน  แต่เมื่อดูภาพรวมแล้ว อัตรา
ก าไร (Margin) ไม่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกบักลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน   เนื่องจากกล่มบรรจุภัณฑ์นมและนม
เปรี้ยวมีขนาดการผลิตที่มากกว่า ซ่ึงตรงกันข้ามกับกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ ที่มีการใช้เครื่องจกัรมากแต่ผลิตน้อย 
ในขณะที่อัตราก าไรขั้นตน้ (Margin) สูงกว่า  ตัวอย่างเช่น หากเปรียบเทียบกบักลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืนที่มี
ขนาดการผลิตต่อปีประมาณ 1 ล้านขวด กับกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์มีขนาดการผลิตต่อป ี ประมาณ 5 หมื่นชิ้น แต่
เนื่องจากว่าช้ินส่วนยานยนต์มีอัตราก าไรขั้นต้น (Margin) สูงกว่า จึงท าให้ในท้ายที่สุดแล้ว ก าไรที่ได้จากแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์มีความใกล้เคียงกัน 

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของโรงงานที่ตั้งอยูท่ี่เมืองเทียนจนิ ประเทศสาธารณประชาชนจีนว่ามีการพัฒนาอยู่ระดับใด
และเป็นอย่างไร  

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า ในปีที่ผ่านมา ยอดขายไม่เปน็ไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
โดยแต่เดิมตั้งเป้าหมายการเตบิโตไว้ที่ร้อยละ 25 ต่อปี แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทีต่กต่ าของประเทศจีน ท าให้การ
ใช้ก าลังการผลิตไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เกิดภาระขาดทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 2 แสนหยวน คิดเป็นเงินไทย 1 
ล้านบาท แตค่าดว่าในปนีี้อัตราการเติบโตจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จากภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศจนีที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึน้ 
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คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแขง็ค่าของเงนิบาท ว่ามีผลกระทบอย่างไรกับบริษทั 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า เรื่องเงินบาทมีผลกระทบเล็กน้อยกับทางบรษิทั เนื่องจากบริษทัมีการน าเข้า
วัตถุดิบไม่มาก มีแค่ฝาทีน่ าเข้าจากจีน ส่วนพวกเม็ดพลาสติก บริษทัใช้เม็ดพลาสติกในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึง
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซ่ึงในส่วนของฝาพลาสติก บริษัทก็สามารถส่งผ่านต้นทุนกบัทางลูกค้าได้ เพราะได้มีการ
ตกลงกับทางลูกค้าไว้ก่อนหน้าแล้วในเรื่องความผันผวนของค่าเงนิ ซ่ึงนอกจากนั้นก็มีส่วนทีบ่ริษทัได้ประโยชน์
ชัดเจนในการน าเข้าเครื่องจักร เนือ่งจากค่าเงนิเยนที่อ่อนตัว 

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ว่าในรอบปทีี่ผ่านมาบริษทัมีการใช้จา่ยเงินไปในส่วนนี้
อย่างไรบ้าง 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า ในปทีี่ผ่านมาบริษทัใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาไปไม่มาก เนื่องจาก
บริษทัไม่ได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนใหญจ่ะเป็นการร่วมกันออกแบบกับลูกค้า ซ่ึงในปทีี่ผ่านมาบรษิัทเน้น
การวิจัยและพัฒนาในด้านกระบวนการผลิต โดยไดค้ิดค้นน าหุ่นยนต์มาบรรจุขวดแทนก าลังคน ซ่ึงช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านค่าแรง จากการขึน้ค่าแรงขั้นต่ าของรัฐบาล 

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายไดจ้ากการขายในงบการเงินรวม ปี 2554 และ ปี 2555 ของบรษิัทที่อยู่ในประเทศจนี ซ่ึงมีการ
เติบโตประมาณร้อยละ 100 ว่ามีการนับเป็น Volume หรือ Turnover 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า ในปี 2554 นั้น ในงบการเงนิแสดงยอดขายแค่ 8 เดือนโดยเริม่ต้นผลิตในเดือน
เมษายน แตบ่รษิัทเริ่มไปตั้งโรงงานตั้งแต่ ปลายปี 2553 เนื่องจากมีปัจจัยด้านกฎระเบียบและใบอนุญาตต่างๆ ของ
ประเทศจีนเข้ามา นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษทัผลิตและจ าหน่ายแค่ขวดพลาสติกเพียงอย่างเดียว ส่วนในปี 2555 นั้น 
ทางลูกค้าได้มอบหมายใหบ้ริษทัท าบรรจุภัณฑ์พร้อมกับติดสติ๊กเกอร์ ซ่ึงกลายเป็นว่าบริษัทขายบรรจุภัณฑ์ทั้งชุด แต่
ผลิตเองแค่ขวดพลาสติกเพียงอย่างเดียว ในส่วนของสติ๊กเกอร์กับฝาบรรจุภัณฑ์ต้องซ้ือมา ซ่ึงบรษิทัสามารถเรียกเก็บ
เงินจากลูกค้าเพิ่มได้ในส่วนทีเ่พิ่มเข้ามา โดยบริษทัได้ส่วนต่างจากค่าบริหารจัดการเล็กน้อย แต่ถา้นับจรงิๆเดือนต่อ
เดือนแล้ว เฉพาะขวดพลาสติก ไม่รวมฝาและสติ๊กเกอร์บริษทัไม่มกีารเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ในทีน่ี้บรษิทัไม่ได้แสดงแยก
รายละเอียดในแต่ละส่วน 

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามเกีย่วกับก าลังการผลิตที่เพิ่มขึน้ 27,615 ตัน ในปี 2555 ว่าได้มีการนับรวมกับส่วนที่
ก าลังมีการขยายโรงงานด้วยหรือไม่ 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า มีการนับรวมเฉพาะเครื่องจักรที่ซื้อในปี 2555   

คุณประยทุธ หัตถกิจจ าเริญ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนทางเงนิ เรื่องระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มา ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อีก
หรือไม ่

คุณพริม ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงว่า  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่
ประมาณ  30 วัน    ปี 2554  อยู่ที่  27 วัน และ ปี 2553  อยู่ที่  23 วัน ซ่ึงสาเหตุที่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2554 
เพิ่มขึ้นจาก ป ี 2553 เนื่องจากการก่อสร้างอาคารโรงงานที่ชลบรุีแล้วเสร็จ ท าให้มีความสามารถในการขาย และ
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ความสามารถในการเก็บสต็อคมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงทีเ่กิดอุทกภัย จะต้องมีการจัดเก็บสินค้าไว้เพื่อขาย ในเดือน
มกราคม 2555   ส่วนในปี 2555   นั้นบริษทัมียอดขายเพิ่มขึน้ ดังนั้นสต็อคของสินค้าก็จะเพิม่ขึ้นตามระบบของ
ยอดขายส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง คือการสต็อคสินค้าในประเทศจีนในช่วงเทศกาลตรษุจีน ซ่ึงเป็นเทศกาลวันหยดุ
ยาว บริษัทจะต้องมีการจัดเก็บสินค้าประเภทขวด สติ๊กเกอร์ และฝาให้แก่ลูกค้าด้วย    และในส่วนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ก็ตอ้งมีการปิดยอดขาย จึงต้องเร่งการผลิต  

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกบัการระดมเงินในการขยายโรงงานและเครื่องจักร ซ่ึงจะมีผลเกี่ยวเนื่องหลายปี  ว่าหลังจากการที่ได้มี
การระดมเงินแล้ว มีแผนการลงทนุอย่างไร และได้น าเงนิส่วนนั้นไปใช้จ่ายอะไรบ้าง  

คุณพริม ชัยวัฒน์ ได้ช้ีแจงว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 400 ล้านบาทนัน้น าไปใช้ช าระหนีจ้ านวน 100 ล้าน
บาท , ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 100 ล้านบาท , และในส่วนของการลงทุน น าไปสร้างโรงงานและซ้ือ
เครื่องจักรจ านวน 200 ล้านบาท ซ่ึงในปี 2555 นี้ได้มีการซ้ือเครื่องจักรทั้งหมดเปน็เงนิ 100 ล้านบาท โดยได้แจ้งแก่
ทางตลาดหลักทรัพย์ฯไปแล้ว และในส่วนของอาคารและทีด่ิน ทั้งอาคารที่ชลบุรีและอาคารคลังสินค้าที่สมุทรสาคร
ได้ใช้เงินลงทุนจ านวน 40 ล้านบาท เพื่อรองรบัการเตบิโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และช้ินส่วนยานยนต์ เหลืออีก 60 
ล้านบาท ซ่ึงจากส่วนนี้ในโครงการทั้งหมด 566 ล้านบาทจะมีส่วนของ IPO 200 ล้านบาท ที่เหลอืเป็นการใช้ก าไร
สะสม และเงินกู้ โดยทางบริษทัก็ได้มีการพิจารณาน าก าไรสะสมมาใช้ในเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย 
และหลังจากการก่อสร้างอาคารอาคาร ที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดือนเมษายนถงึพฤษภาคม ก็จะมีการซ้ือเครื่องจักรเข้า
มา ในส่วนนั้นจะเริ่มมีการใช้เงนิกู้ เพราะ IPO ได้ใช้ไปกับเครื่องจกัรในปี 2555 แล้ว   

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบป ี
2555 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2555 ของบริษทัซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับ 2) 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2555 ตามที่เสนอ (เป็นวาระ
แจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้) 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุัติงบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที ่
31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงผู้ตรวจสอบบัญชีของบรษิัทได้ตรวจสอบรบัรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบ
ทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งใหผู้้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 2) 

ประธานฯ ได้มอบหมายใหคุ้ณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เปน็ผู้กล่าวสรุปงบแสดงฐานะการเงิน
ในปทีี่ผ่านมาของบรษิัทใหผู้้ถือหุน้ทราบ  

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินใหผู้้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดงันี ้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,447.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 257.03  ล้านบาท หรือคิดเปน็
ร้อยละ 22 ส่วนหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 574.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 282.96 
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ล้านบาท เนื่องจากบริษทัได้มกีารน าเงินที่มาจากการระดมทุนไปช าระหนี้ ซ่ึงอัตราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบริษทั 
เท่ากับ 0.66 และส่วนของผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 872.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 539.99 ล้าน
บาท 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับก าไรขั้นต้นในรายงานประจ าปหีน้า 6 
และก าไรก่อนหักภาษีเงินไดใ้นรายงานประจ าปีหน้า 67 ว่าเหตใุดตัวเลขถึงมคีวามแตกต่างกันมาก 

คุณจันทรา ว่องศรีอุดมพร ได้ช้ีแจงว่า สาเหตุที่ตัวเลขแตกต่างกัน เนื่องจากในทางบัญชี ก าไรขั้นตน้ จะมาจาก รายได้
จากการขาย หักด้วยต้นทนุขาย ซ่ึงมีวิธีคิดที่แตกต่างจากการคิดก าไรก่อนภาษีเงินได้ 

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
เกี่ยวกับสัญญาเช่าซ้ือลิสซ่ิงเครื่องจักรและรถยนตท์ี่เข้าใจว่าตัวเลขจะมากขึ้น ซ่ึงมีทั้งข้อดีและขอ้เสีย โดยสัญญา
ลิสซ่ิงจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเล็กน้อย แต่เบาแรงกว่า จึงอยากทราบว่าการเลือกท าสัญญาเช่าการเงินกับบรษิัทลิสซ่ิงเพื่อ
ซ้ือยานพาหนะและเครื่องจักรพิจารณาอย่างไร การท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษทัลิสซ่ิงเปน็นโยบายหรือกลยุทธ์ทาง
การเงินของบรษิัทหรือไม่เพื่อต้องการท าอะไรบางอย่างเช่น Sale and lease back เพื่อลดภาระอะไรบางอย่างหรือไม ่

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า ก่อนที่บริษทัจะตัดสินใจท าสัญญากู้เงินหรือการท าสัญญากับบริษทัลิสซ่ิงนั้น 
ทางบรษิัทได้พจิารณาธุรกิจของเราก่อนที่เปน็ BOI หรือ Non BOI ซ่ึงมีเรื่องของภาระภาษี ซ่ึงจะมีการพิจารณาNPV 
และ Effective Rate ของอตัราดอกเบี้ย แม้ว่าลิสซ่ิง ดอกเบี้ยจะแพงกว่า แต่หักเป็นค่าใช้จ่ายไดท้ั้งหมด เราจะเลือก
ต้นทุนที่ถูกที่สุด และอีกประเดน็หนึ่งก็คือ เรื่องของสัญญาเช่าที่ท าไว้ในปีก่อนๆ จึงท าให้ยังมียอดอยู่ 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อเสนอความเหน็ว่า ในเรือ่งค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานนั้น เปน็เรื่องที่หลีกเลีย่งไม่ได้ที่ตัวเลขในส่วนนีจ้ะเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารที่อาจะต้องเพิ่ม
มากขึ้นตามการเติบโตของบรษิัท แต่ส่ิงที่ควรค านึงถึงอีกประการหนึ่ง คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผนัผวน 
ซ่ึงทางบรษิัทควรจะมีมาตรการเตรียมการเพื่อป้องกันความผนัผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะส่งผลกระทบกับ
บริษทัโดยเพิ่มความถี่ในการทบทวนผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นและท าการป้องกันและบรหิารความเสี่ยงให้มาก
ขึ้น  

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

คุณสว่างพงษ์ ก่อตั้งทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องค่า
แม่พิมพ์รอตัดจ่าย ว่าคืออะไร   และสอบถามเพิ่มเติมว่าสัญญาเช่าที่มีอยู่ 2 แบบนั้น ได้แก่สัญญาเช่าการเงิน และ
สัญญาเช่าด าเนินงาน บรษิัทมีวิธีเลือกอย่างไร 

คุณพริม ชัยวัฒน์  ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงว่า แม่พิมพ์ตัดจ่ายเป็นแม่พิมพ์ของลูกค้า ซ่ึงการ
ช าระเงินของลูกค้านั้น ลูกค้าสามารถเลือกช าระได้ 2 แบบ คือ จ่ายเต็มจ านวนทั้งหมดครั้งเดียว หรือจ่ายตามช้ินงานที่
ขายได้ โดยลูกค้าจะมีการแจ้งจ านวนช้ินงานไว้ก่อน ซ่ึงในส่วนของการจ่ายตามจ านวนชิ้นงาน จะทยอยตัดจ่ายรับรู้
เฉพาะชิ้นงานทีข่ายไปแล้ว ถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนแบบพิมพ์ แล้วให้ทางบริษทัขึน้แม่พิมพ์ใหม่ มูลค่าช้ินงานตัดจ่ายที่
เหลือนัน้จะถูกเรียกเก็บเงินทันทจีากลูกค้า  

ส่วนในเรื่องของสัญญาเช่าทั้ง 2 ประเภทนั้นนัน้ ประเภทแรก คือ สัญญาเช่าการเงิน โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะท า
สัญญาเช่าการเงินเพื่อซ้ือเครื่องจกัร ซ่ึงบริษทัได้ค านงึถึงผลประโยชน์ทางด้านภาษี อัตราดอกเบี้ย  โดยบรษิัทที่รับท า
ลิสซ่ิงส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัต่างชาติ คือ ญี่ปุ่น เนื่องจากใหอ้ัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างถูกกว่าธนาคารในประเทศ 
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ในช่วงก่อนที่บริษทัจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ  ดังนั้นในการพิจารณาก็จะดูที่ความคุ้มทุน ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน
เป็นหลัก ส่วนสัญญาอีกประเภท ได้แก่สัญญาเช่าด าเนินงานนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าอาคารโรงงาน ซ่ึงได้ท า
ในช่วงก่อนหน้านีท้ี่โรงงานชลบรุี และการเช่าอาคารโรงงานที่เขตบางบอน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

คุณพิทักษ์ โชชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกีย่วกับค่าตอบแทนทีเ่ปน็ตัวเงนิของผู้บรหิาร และ
ค่าตอบแทนอื่น เชน่ การประกันสุขภาพ และรถยนต์ประจ าต าแหน่ง ว่าได้มีการนับรวมกับค่าตอบแทนทีเ่ปน็ตัวเงนิ
หรือไม่ หรือมีการจดบันทึกอยู่ในส่วนอื่นของงบการเงนิ และสอบถามเพิ่มเติมว่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งของผูบ้ริหาร
มีก่ีคันและคดิเป็นสัดส่วนเท่าไรตอ่ค่ายานพาหนะที่เพิ่มขึน้ 

คุณพริม ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทนอื่น จะอยู่ในสวัสดิการ
พนักงานไม่ได้แสดงแยกมาในรายงานประจ าปี  ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนัน้จะเปน็เงนิเดือนและโบนัสเท่านั้น  
ส าหรับการประกันสุขภาพบรษิัทจัดท าเป็นนโยบายให้กับพนักงานและผู้บรหิาร ทัง้นี้ ไม่ได้แยกไว้เป็นส่วนของ
ผู้บริหารเท่าไร  และในส่วนของยานพาหนะที่เพิ่มขึน้เนื่องจากการขยายงานโรงงานชลบรุี มีลูกค้าในส่วนของยาน
ยนต์เพิ่มขึน้ ซ่ึงตัวเลขขอสงวนไว้ไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนรถยนตป์ระจ าต าแหน่งผู้บริหาร บริษทัจะ
มีกฎระเบียบเรื่องการเปลี่ยนรถยนต์ประจ าต าแหน่งตามอายุการใช้งาน คือ 5 – 7 ปี  ซ่ึงทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบตัิของทางบริษทั และผ่านการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากของคณะกรรมการบริษทั 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมลงมตเิรื่องการอนุมัติงบการเงินของบรษิัท ส าหรับรอบปี
บัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงนิของบรษิัท ส าหรบัรอบปบีัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษทัแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซี่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 388,730,621 99.9990993 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 3,500 0.0009003 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุัติการจัดสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  จากผลการด าเนินงาน
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บรษิัท
จ่ายเงินปันผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้ริษทัต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปจีนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงนิได้นิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะ 
และหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่ก าหนด
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ข้างต้นได ้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงนิทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอืน่ทีเ่กี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษทั ตามที่คณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือผู้ถือหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดจ้ านวน 
1,908.16 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 184.76 ล้านบาท ดงันั้น จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาและอนุมัติการ
จัดสรรเงนิก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,238,051.29 บาท และการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ของบรษิัท ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 โดยวันดังกล่าวคือวันก าหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีม่ีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดให้วันที่ 19 เมษายน 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายช่ือผู้ถอืหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตรา
หุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 82,200,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซ่ึง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอัตราหุน้ละ 0.15 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปบีัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะเท่ากับ
อัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ทุนจดทะเบียน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปนัผลทีจ่่าย
เทียบกบัก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงนิได้นิตบิุคคลเท่ากับร้อยละ 44.81 และเท่ากับร้อยละ 47.17 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและส ารองไว้ตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจริญสุข เสนอให้มี
การจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล  เนื่องจากเห็นว่าบรษิัทมีภาระด้านเงินทุนที่ผ่อนคลายลงแล้วในปี 2556 โดยไม่กระทบ
ซ่ึงการใช้เงินลงทนุ  

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผล  จากผลการด าเนินงานส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  ตามรายละเอียดที่เสนอ 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 
9,238,051.29 บาท และการจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นของ
บริษทั ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 โดยวันดังกล่าวคือวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับ
เงินปนัผล และก าหนดให้วันที่ 19 เมษายน 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายช่ือผู้
ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 82,200,000 บาท โดยเปน็การจ่ายจากกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงได้รบัยกเว้น
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555   ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 388,734,121 99.9999997 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 0 0.0000000 
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึง่ในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปี
หลังๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซ่ึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี
2556 ในครั้งนีเ้ปน็การประชุมปีที่สองของบรษิัทภายหลงัจากทีบ่ริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด 
ซ่ึงกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัตามทีจ่ับสลากได้มีรายช่ือ ดังต่อไปนี้ 

1. นางมาลี เหมมณฑารพ 
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน ์
3. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ 

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3)  และประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า บริษทัได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้ 
สามารถเสนอรายช่ือบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท ตามทีท่าง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบรษิัท มิไดผ้่านขัน้ตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษทัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัท  โดยคัดเลือกบุคคลที่มคีุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  
และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก าหนด 

คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระ 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัต่อไป ดังนั้น จึงได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้นกลับเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผูถ้ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ได้เสนอแนะวิธีปฏิบตัิใหเ้ปน็ไปตามพระราชบัญญัติ
บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 69 บัญญตัิว่า การก าหนดข้อจ ากัดอันมีลักษณะเป็นการกีดกัน มิให้ผู้ถือหุน้เป็น
กรรมการนั้น จะกระท ามิได้ ซ่ึงการที่ประธานฯ ประกาศว่าไม่มีผู้ถอืหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการ ตามที่ทางบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอรายช่ือบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทผ่านทางเว็ปไซตข์องบรษิัทนั้น ถือเป็นการขดัต่อพระราชบัญญัติ   

คุณสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ช้ีแจงว่า กฎหมายที่บงัคับใช้กับบรษิัทมหาชนจ ากัดนัน้มีหลายฉบบั  ซ่ึง
แต่ละฉบับมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้หลายๆ เรื่องเพื่อใหบ้ริษทัได้ปฎบิัติ ในเรื่องของการเสนอช่ือบุคคลเข้ารับ
ต าแหน่งกรรมการบรษิัท คณะกรรมการและบริษทัได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบแล้ว โดยได้เปิดเผยวิธีการให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งเปดิเผยข้อมูลใหผู้้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม 
ในกรณีหากมีการเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับต าแน่งกรรมการในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีการรับรองจากผู้ถือหุน้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดด้วย  ตามที่ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ระชุมว่า บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอความเหน็หรือซักถามได้นั้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นในทีป่ระชุมนี้สามารถเสนอรายช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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อย่างไรก็ตาม การเสนอช่ือดังกล่าวต้องรับการรับรองจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้ด้วยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนด 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ได้มีข้อเสนอแนะต่อว่า ประธานฯ ควรจะชี้แจงวิธีการปฏบิัตทิี่ถูกต้องในเรื่องของ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ระชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอรายช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือไม ่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือและไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการที่
ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดทีเ่สนอ 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเปน็รายบคุคล ดังนี้ 

(1) นางมาลี เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 388,598,621 99.9651172 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 135,600 0.0348824 

(2) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน ์

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 388,624,221 99.9717027 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 110,000 0.0282969 

(3) ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 388,596,621 99.9651172 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 135,600 0.0348824 
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วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุัติการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ว่า บริษัทไม่ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้ร่วมกันพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทัในปีทีผ่่านมา การปฏิบัติงานและความรับผดิชอบของกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบอ้างองิกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและผู้บรหิารของบริษทัจดทะเบียน ปี 2554 ซ่ึงจัดท าขึน้โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการขอเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2556 เป็นดังนี้ 

บริษทัขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2555 เปน็ดังนี ้
1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม 

2. ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับกรรมการอิสระบริษัท ท่านละ 10,000 บาท 
3. โบนัส ส าหรับกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการบริหาร จ านวนรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 1,000,000  บาท 

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
เกี่ยวกับการจ่ายโบนัสว่าเป็นการจ่ายจากผลการด าเนนิงานปทีี่แล้ว หรือเป็นของผลการด าเนินงานลว่งหน้า (ปี 2556)  
จึงเสนอแนะว่าควรจะเขียนให้ชัดเจนว่าจากผลการด าเนินงานปีใด และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสว่า ใน
ปี 2555 นัน้มีการจ่ายโบนัสไปหรอืยัง 

คุณพริม ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน  ได้ช้ีแจงว่า  วงเงินโบนัสทีเ่สนอนั้น  เป็นการจ่ายจากผลการ
ด าเนินงาน ปี 2556    และส าหรบัปี 2555   ได้ขออนุมัติงบประมาณไว้ที่ 1 ล้านบาท  ซ่ึงจะจ่ายจรงิ 8 แสนบาท  ทั้งนี้
บริษทัยังไม่ได้มีการจ่ายโบนัส 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ทักท้วงว่า ประธานฯ ไม่ไดป้ฏิบตัิตามวิธีการที่
ถูกต้อง โดยไม่ได้กล่าวถึงนัยส าคัญในเรื่องสภาพบังคบัโดยกฎหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทัจ ากัดมหาชน พ.ศ. 2535 ที่บอกว่าการค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องมีการลงคะแนนเสยีงผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ดังนั้น ในเรื่องวิธีปฏบิัติต้องมีการอ้างอิงถึง ขอให้ประธานฯ เพิ่มเติมส่วนนี้ให้ถูกต้อง 

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าประธานฯ ได้ช้ีแจงก่อนเริ่มการประชุมและได้ปฏบิัติอย่างถูกต้องแล้ว 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอดงักล่าวข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ดังนี้ 
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มต ิ

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 388,709,221 99.9935686 
2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 
3. งดออกเสียง 25,000 0.0064311 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดใหท้ี่
ประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปีแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมได ้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษิทัที่ออกหลักทรัพย์ ก าหนดใหบ้ริษทัจดัให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัตหิน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดตอ่กันโดยการหมุนเวียนไม่
จ าเปน็ต้องเปลี่ยนบริษทัผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชี
นั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได ้

คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัตแิต่งตั้งนายธนะ
วุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่
4891 และ/หรือ นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งส านักงานสอบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อยทีต่ั้งอยู่ในประเทศไทย ส าหรับปี 2556 และก าหนดค่า
สอบบัญชีเปน็จ านวนเงินไมเ่กิน 1,670,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทนุ (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบ
บัตรละ 40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏบิัติงานต่างจงัหวัด 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือทีเ่สนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้รหิาร ผู้ถือหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รบัมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขนัเจรญิสุข ได้เสนอแนะ
ให้บรษิัทแยกแสดงรายการค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงนิแยกเปน็ส่วนๆ เป็นจ านวนเท่าไหร่ เช่น  งบเฉพาะกิจการ 
งบการเงินรวม  ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เพื่อใช้พิจารณาเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายส าหรบัค่าสอบบัญชใีนปีต่อๆ ไป 

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเลือกบริษทัสอบ
บัญชี ว่าได้มีการกล่ันกรอง เปรียบเทียบกับบริษทัอื่นๆ หรือไม ่

คุณพริม ชัยวัฒน์  ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน  ได้ช้ีแจงว่า การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรบัอนญุาตของบริษทั 
โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบรษิทัสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รบัอนุญาตจากตลาดฯ ทั้งบริษทัทีอ่ยู่ในกลุ่มบิ๊กโฟร์
และบริษทัอื่นที่เทียบเท่ากัน  ในส่วนค่าสอบบัญชี ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับ
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ยอดขายและก าไร ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง   แล้วจึงเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา  ซ่ึง
ขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปได้มีการกลั่นกรองมาดีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีต้องอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชี 
และมีการต่อรองจากผู้บริหารก่อนและน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเหน็ชอบ 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษทัตามรายช่ือที่เสนอ และก าหนดค่าสอบ
บัญชีเปน็จ านวนเงินไมเ่กิน 1,670,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 388,622,021 99.9711368 
2. ไม่เห็นด้วย 2,201 0.0005661 
3. งดออกเสียง 110,000 0.0282969 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ   

ผู้ถือหุ้นไดเ้สนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนอนาคตการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคยานยนต์ว่าจะเตบิโตเท่ากับปีทีผ่่านมาหรือไม่ และ
ความสามารถในการแข่งขันกบัคูแ่ข่ง เปน็อย่างไร 

- คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า เนื่องจากปีทีแ่ล้วฐานการผลิตยานยนต์ในประเทศไทยเติบโตมากจาก
นโยบายคนืภาษีรถยนตค์ันแรกของรัฐบาล ท าให้รายได้กลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ของบรษิัทมีการเติบโตตาม
ไปด้วย  ซ่ึงส าหรับในปี 2556  คาดว่าจะไม่เตบิโตเท่ากับปีทีผ่่านมา อย่างไรก็บริษัทยังเติบโตมากกว่าเมื่อ
เทียบกบักลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวม   และในส่วนของความสามารถในการแข่งขันของบรษิัทนั้น บริษัทยัง
เป็นผู้น าตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน เนือ่งจากบรษิัทได้รบัความเชื่อมั่นจากลูกค้า
มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว บริษทัก็มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้เช่นกัน  
เนื่องจากลูกค้าใหค้วามเชื่อมั่นต่อบริษทัมากขึ้น  และในกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ บรษิัทมียอดขายเพิ่มขึ้นในปี
ที่ผ่านมา โดยบริษทัยังสามารถหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นไดเ้รื่อยๆ  ซ่ึงทั้ง 3  กลุ่มอุตสาหกรรมนี้บรษิทัยังเป็น
ผู้น าคู่แข่งอยู ่

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศท์ิวัฒิ ขันเจรญิสุข ได้สอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AEC) ว่าบริษัทมีการเตรียมการรับมืออย่างไร 

- คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้ีแจงว่า ในเรื่องของประชาคมอาเซียน (AEC) ยัง
ไม่มีความชัดเจนมากนักในด้านของการวางกลยุทธ์ ซ่ึงจากการคาดการณ์ของ World Bank และ IMF ที่
คาดการณ์ว่าหลังจากเปดิประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเตบิโตอีกร้อยละ 7 และหาก
เป็นไปตามทีค่าดการณ์ บริษัทจะได้รับผลประโยชนจ์ากการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ โดยในอตุสาหกรรม
ยานยนต์ก็จะมีการเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจทีข่ยายตัว ความต้องการรถยนต์จะมากขึ้นเป็นผลดีต่อ



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

21 
 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของบริษทั แต่ก็มีเงื่อนไขว่า ฐานการผลิตของรถยนต์เหล่านั้นอยูท่ี่ไหน หาก
มีการขยายฐานผลิตรถยนต์มาทีป่ระเทศไทย และส่งออกด้วย บริษัทกจ็ะได้ประโยชน์มาก ในส่วนของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืนก็เช่นเดียวกัน  ปัจจัยส าคญั คือฐานการผลิตของลูกค้าอยู่ทีป่ระเทศ
ใด  อย่างไรก็ตามบริษทัได้เตรียมความพร้อมในด้านระหว่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)  

- ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมในนามของกรรมการอิสระว่า อยากจะให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการ
ได้มีการประชุม ปรึกษาหารือกนัอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงเรื่องที่บรษิทัใหค้วามส าคัญเปน็อย่างมาก คือ เรื่อง
ก าลังคน เพราะหากบริษทัมีการขยายตัวออกไปมาก แต่ก าลังคนไม่พร้อม จะส่งผลกระทบต่อบริษทัได้ 
และอีกเรื่องหนึ่งทีท่างบรษิทัใหค้วามส าคัญ คือ เรื่องวิจัยและพฒันา (R&D)    โดยส่ิงเหล่านี้จะส่งผลให้
บริษทัมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

คุณสว่างพงษ์ ก่อตั้งทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ ของบริษทัว่าเพราะเหตุ
ใดจึงมีการเปลี่ยน  และมีความหมายอย่างไร 

- คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า  เนื่องจากตราสัญลักษณ์เดิม ใช้มากว่า 20 ปี  ก่อนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
และเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะลูกค้าบางคนก็เรียก PJW บางคนก็เรียก ปัญจฯ ท าให้ลูกค้าบาง
คนเกิดความสับสนได้ ดังนัน้บรษิัทจึงไดเ้น้น PJW ขึ้นมาเพื่อที่ทกุคนจะได้เข้าใจตรงกัน และเพื่อความเป็น
สากลเนื่องจากบริษทัต้องมีการตดิต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ  และมีความทันสมัยมากขึ้น   ซ่ึงในส่วนตรา
สัญลักษณ์บริษัทที่เป็นรปูวงกลม ด้านในเป็นรปูห้าเหลี่ยมนัน้เช่ือว่าเป็นฮวงจุ้ยทีด่ี   โดยรวมแล้วถือเป็น
ตราสัญลักษณ์ที่ดีและส่ือความหมายได้ชัดเจน 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใน
การประชุมครั้งต่อไป  เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวก   หรือควรเพิ่มจุดบริการรับ-ส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การประชุมครั้งต่อไป 

- ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ   

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามเกี่ยวกับ Utilization rate ว่าเมื่อเปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554 อัตราการผลิตเต็มกับอัตรา
การผลิตของบริษทั โดยของบรษิทัอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 70 เมื่อเปน็เช่นนี้แล้วบรษิัทจะต้องลงทนุเพิ่มทุกปีหรือไม่ 

- คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า โดยทั่วไปอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ถ้าหากผลิตสินค้าแบรนด์
ของตนเองและสินค้าที่ผลติเปน็สนิค้าอุปโภค บริโภค และ Capacity อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ถือเป็น
สัญญาณอันตรายว่าต้องมีก าลังการผลิตเพิ่ม ไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาได้ เนื่องจากอีกร้อยละ 20 ทีเ่หลอื ต้อง
ส ารองก าลังการผลิตไว้ เช่น เรื่องของสต๊อก  การขายตามฤดูกาล   การเกิดเหตุการณ์เครื่องจักร Breakdown   
การหยุดเครื่องจักรเพื่อการบ ารุงรกัษา  แต่เนื่องจากการผลิตของบริษัทเป็น OEM    ดังนั้น Capacity  ต้อง
เพิ่มเร็วกว่า เพราะบริษทัเป็นผู้รบัจ้างผลติ เมื่อผลติถึงร้อยละ 70 ถึง 75 จะต้องมีการเพิ่มการผลติ  เพื่อ
รองรับลูกค้าที่จะมคีวามต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น  

คุณประยทุธ  หัตถกิจจ าเจริญ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้บรษิัทจัดกจิกรรมให้ทางผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเข้า
เยี่ยมชมกิจการ เพื่อจะไดเ้ข้าใจในธุรกิจของบริษทัมากยิ่งขึน้ 

- คณะกรรมการรับทราบและจะด าเนินการจดักิจกรรมดงักล่าวตามที่ผู้ถือหุน้เสนอ 
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คุณพิภพ ศิริพัฒนานนท์ ผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกช่ืนชมบริษัทที่
มี CG Score อยู่ในระดับ 4 ทัง้ๆ ที่พึ่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่นาน และรู้สึกช่ืนชมที่บริษทัได้มีการน าระบบ 
TPM มาใช้ ซ่ึงอยากจะเสนอให้บริษัทลงสมคัร Prime Minister’s Award เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษทั 

-  ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามเกีย่วกับ กระบวนการ Blow Molding ว่าสามารถน าไปใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืนได้หรือไม ่
และบริษทัมีโอกาสที่จะเข้าไปแขง่ขันในตลาดอื่นๆ อีกหรือไม่ 

- คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า อันที่จริงแล้ว Blow Molding นั้นสามารถน าไปใช้ได้หลากหลายมาก 
โดยในต่างประเทศสามารถน าไปท าเป็นเตียงในโรงพยาบาล โดยเตียงเหล่านีจ้ะมนี้ าหนักน้อยกว่าเตียงที่ท า
มาจากสแตนเลส และราคายังถูกกว่าอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีเครือ่งใช้จ าพวกกล่องใส่เครื่องมือ กล่องใส่
เครื่องดนตรี เป็นต้น ส่วนในเรือ่งของการจะเข้าไปเจาะตลาดกลุม่ใหม่ๆ นั้น ทางบริษทัได้ก าหนดไว้เป็น
พันธกิจของบริษทัอยู่แล้วที่เราจะเข้าไปสู่ตลาดที่หลากหลาย โดยใช้ความเก่งเรื่องการกระบวนการผลิตและ
ระบบคุณภาพของเราเข้าไปเป็นแรงผลักดัน อย่างไรก็ดี ณ ปัจจบุัน เราก็เติบโตในตลาดปัจจุบนั
คอ่นข้างมากและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส าหรับตลาดใหม่ โอกาสก็คงมีในอนาคต ซ่ึงตลาดเหลา่นี้เราอยู่
ระหว่างการศึกษาอยู่ อาจยังไม่พร้อมในเรื่องการลงทุน 

- ประธานได้กล่าวเสริมว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเติบโต ซ่ึงเราพยายามไม่เน้นการเตบิโตอย่างก้าวกระโดดแต่
ไม่มั่นคง ส่ิงทีเ่น้นที่ต้องท าคือเรือ่งการสร้างทีมงาน R&D รวมไปถึง Successor Plan  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ  ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  และกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุม  เวลา 11.25 น. 

 ลงช่ือ...............................................................ประธานที่ประชุม 

                        (ดร.ด าริ  สุโขธนัง) 

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง  

 ลงช่ือ...............................................................กรรมการ 

                   (นายสาธิต  เหมมณฑารพ) 

 ลงช่ือ...............................................................เลขานุการบริษัท 

                       (นางพริม  ชัยวัฒน์) 
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รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ 

ชื่อ ดร.ด าริ  สุโขธนัง 
อาย ุ 64 ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาเคมเีทคนคิ(เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A. 
- ปริญญาเอก Ceramic Engineering University of Missouri at Rolla, U.S.A. 
- ปริญญาบัตรวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่44 
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 14 ส านักงานข้าราชการ    

พลเรือน 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ -    หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 

-    หลักสูตร Financial Statement for Director FSD 20/2013 
 

ประวัติการท างาน -   ปี 2554 – ปัจจบุัน  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
    บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
-   ปี 2552 – ปัจจบุัน  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
    บริษัท ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) 
-   ปี 2551 – ปี 2552  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
    กระทรวงอุตสาหกรรม 
-   ปี 2546 – ปี 2551 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
    กระทรวงอุตสาหกรรม 
-   ปี 2543 – ปี 2546  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
    กระทรวงอุตสาหกรรม 
-   ปี 2542 – ปี 2543  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
    กระทรวงอุตสาหกรรม  
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) 
 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ  
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 
 

ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 
 

ไม่ม ี
 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ครั้ง 
 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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ชื่อ นางสาวจรัญญา  แสงสขุด ี
อาย ุ 49 ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- ปริญญาโท บรหิารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- Mini Master of Management Program  NIDA, University of California at 

Berkeley, USA 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ - หลักสูตร  Director Certification Program รุ่นที่ 96/2007 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 

- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที ่27/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย 

-  หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007  สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 

- หลักสูตร Monitor Fraud Risk Management  รุ่นที่ 1/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 

- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting  รุ่นที่ 9/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function  รุ่นที่ 6/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 

- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk  รุ่นที่ 7/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 
ประวัติการท างาน -   ปี 2554 – ปัจจบุัน  กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด(มหาชน) 
-   ปี 2540 – ปัจจบุัน กรรมการผูจ้ัดการ 
    บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จ ากัด 
-   ปี 2539 – ปัจจบุัน  กรรมการผูจ้ัดการ 
    บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
-   ปี 2550  - 2554  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท กรุ๊ปลิส จ ากัด (มหาชน) 
-   ปี 2549  - 2554  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) 
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ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จ ากัด 

บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร ์จ ากัด 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ  
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 3 เดือน 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 
 

ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 
 

ไม่ม ี
 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  - จ านวน 4 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ครั้ง 
- จ านวน 5 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 5 ครั้ง 
- จ านวน 1 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 1 ครั้ง 
 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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ชื่อ นายสาธิต เหมมณฑารพ 
อาย ุ 46 ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบนับัณฑิต 

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ -    หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 121/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 

-   หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 11/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

-   หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  

 
ประวัติการท างาน  -  ปี 2554 – ปัจจบุัน    กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
    บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  
 -  ปี 2557  กรรมการ 
    บริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งคเ์ทค จ ากัด   
-  ปี 2538 – ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บริษัท มิลล์แพค จ ากัด 
-  ปี 2546 – 2554   กรรมการ  
   บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด 
-  ปี 2536 – 2546   กรรมการบริหาร  
   บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด 
-  ปี 2534 – 2536   ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
   บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด 
-  ปี 2533 – 2534   พนักงานฝ่ายขาย  
   บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
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กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษทั มิลล์แพค จ ากัด 
บริษทั พีเจดับบลิว ดริ๊งคเ์ทค จ ากัด 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่ม ี

 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  

 
กรรมการ  
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 21 ปี 6 เดือน 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.45 
 

ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 
 

ไม่ม ี
 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  - จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ครั้ง 
- จ านวน 1 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 1 ครั้ง 

 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เชื่อม่ันให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็น ไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือ
หุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึง
ปฏิบัติที่น ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 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 านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

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

ฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ
ชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา  
8.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ปัญจวัฒนา
พลาสติก จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 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 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค . ครั้งที่ของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดท่ี 4 ข้อ 39 

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด  )7 (

วันก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โมษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม   )3  ( วันก่อนวันประชุมด้วย 
โดยจะต้องโมษณาเป็นระยะเวลาสาม )3 (วันติดต่อกัน  

หมวดท่ี 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
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3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 4 ข้อ 37 

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับน้ี หรือ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน 

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

หมวด 3 ข้อ 15 

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
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 ดังน้ี 

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      
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

 

อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
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 ดังน้ี 

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      
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 

 

อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ ดร.ด าริ  สุโขธนัง 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายสาธิต  เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2557 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 
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 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  

หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

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

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 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.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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              เสียงดังน้ี 

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      รหัสไปรษณีย์             หรือ 

(3)                      อายุ           ปี  
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์            
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

      หุ้นสามัญ    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด    เสียง 

 

อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ีดังน้ี 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง 

 วาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556  

 วาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 4   เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ ดร.ด าริ  สุโขธนัง 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

    ชื่อกรรมการ นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายสาธิต  เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  
หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 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  
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 วาระที่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน 
อาย ุ 45  ป ี
สัญชาต ิ
ที่อยู่ 

ไทย 
16 ซอยพหลโยธิน 51 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒิการศกึษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas 
 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย 
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  

ประวัติการท างาน -  ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

-  ปี 2552 – ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท นนูา จ ากัด 
-  ปี 2548 – ปี 2552 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

-  ปี 2545 – ปี 2548 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิ
โก้ จ ากัด (มหาชน) 

-  ปี 2544 – ปี 2545 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

-  ปี 2543 – ปี 2544 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ เจ เอฟ 
ธนาคม จ ากัด 

 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน -  บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 
กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน -  บริษทั นูนา จ ากัด 

 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นทีอ่าจท าให้ ไม่ม ี
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เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท  
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  ไม่ม ี
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 3 เดือน 
 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั หุ้นสามัญจ านวน  250,000  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 
 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรอืบรษิัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 
 

ไม่ม ี
 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชมุปี 2556  - จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมด 6 ครั้ง 
- จ านวน 5 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 5 ครั้ง 
- จ านวน 1 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้หมด 1 ครัง้ 
 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ) 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 

92 ซ. แสงแจ่ม ถ. พระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศัพท์ +6626414777 

อีเมล์ info@goldentulipbangkok.com 


