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บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 19,21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000208  
โทร.0-2415-1894, 081-700-1237 , 081-700-1258 โทรสาร 02-415-0951 
สาขา 1 เลขท่ี 28 หมู ่2 ต  าบลชยัมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  
โทร.0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสาร 0-2150-5987 

           สาขา 2 เลขท่ี 150/62 หมู ่9 ต  าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  
                                                                               โทร. 0-3834-7187-8          โทรสาร 0-3837-7189               www.pjw.co.th 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )มหาชน(  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 
2. รายงานประจ าปี  2557 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)  
3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ 
7. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
8. แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  (“บริษทัฯ”)ได้มีมติให้จัดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2558 ในวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเดน้ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 ของบริษทัฯไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
และบริษทัฯ ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 
รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ท่ีผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 2,300.55 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิรวม 35.41 ล้านบาท 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยปรากฏตามรายงานประจ าปี ซ่ึงส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม 
(CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2558 ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ก าหนด  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯส าหรับปี
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฏหมาย และการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส้ินสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษทัฯจ่ายปันผล
จากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทัฯมีนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทัฯ อาจก าหนดให้มีการจ่ายปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ี
ก าหนดขา้งตน้ได้ โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเห็นสมควร 

 จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษทัฯมีรายไดจ้ านวน 
2,201.07 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 16.73 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมายจ านวน 0.37 
ลา้นบาท เท่ากบั 16.36 ลา้นบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนส ารองตามกฏหมายจ านวน 365,608.52 บาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 27,600,000 บาท จ านวน
ดงักล่าวเป็นการตั้งส ารองไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ และการอนุมติัจ่ายปันผลดงัมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

       อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจ านวนไม่เกิน 22,080,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาทใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัรา 25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 11.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราจ่าย
ปันผล 0.020 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายปันผล



 

4 
 

เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.020 บาท (ก่อนปรับลด) คิดเป็นอตัราจ่ายปันผลร้อยละ 66.01 
อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยการจ่ายปันผลเป็นการจ่ายจากก าไร
สุทธิของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record 
Date) ท่ีมีสิทธิรับปันผล ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายปันผล ณ 
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 

 ทั้งน้ีสิทธิในการไดรั้บปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2558   

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 22,080,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  ตามท่ีบริษทัฯไดมี้มติเร่ืองการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ ในวาระท่ี 4 
บริษทัฯจ าเป็นตอ้งจดัสรรหาหุน้ส าหรับรองรับการจ่ายปันผล จ านวน 22,080,000 หุน้ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 552,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.5 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 287,040,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 574,080,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.5 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 22,080,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท และให้แก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้   4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบียนบริษทัฯท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาและอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จากเดิมจ านวน 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 552,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 287,040,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 574,080,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 22,080,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท และให้แกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 
ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

  ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน  287,040,000 บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นส่ีหม่ืนบาท) 
   แบ่งออกเป็น   574,080,000 หุน้ (หา้ร้อยเจ็ดสิบส่ีลา้นแปดหม่ืนหุน้) 
   มูลค่าหุน้ละ                 0.5 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
     โดยแยกออกเป็น 
   หุน้สามญั  574,080,000 หุน้ (หา้ร้อยเจ็ดสิบส่ีลา้นแปดหม่ืนหุน้) 
   หุน้บุริมสิทธ์ิ   -     หุน้ (…….-……….)  
 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 22,080,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯท่ีมีสิทธิรับปันผล 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวนไม่เกิน 22,080,000 หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯท่ีมีสิทธิรับปันผล 

 
วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
คิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ในคร้ังน้ีกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ 
2. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
3. นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน 
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ไดผ้่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยการพิจารณาร่วมกนักบัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เพ่ือ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือ
เขา้มายงับริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้พิจารณา
เห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัฯแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  
1. นายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ 
2. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
3. นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน 
เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯและผูถื้อหุน้  รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และคุณสมบติั
ของกรรมการอิสระของบริษทัฯเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เร่ืองการจดัการ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)) 

 ขอ้มูลการถือหุน้ของกรรมการท่ีเสนอช่ือในคร้ังน้ี  

รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ 102,086,000 102,086,000 
2. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 72,154,000 72,154,000 
3. นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน 250,000 250,000 
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วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการประชุมคร้ังที ่1/2557 และคร้ังที ่1/2558  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดร่้วมกนัพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึง การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษทัฯหรือใกลเ้คียงกบับริษทัฯ และอา้งอิงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน ปี 2556 ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การเรียกประชุม และพิจารณาในเร่ืองนโยบายและการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวม
ทั้งส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงการประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดข้ออนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงยงัไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนอนัไดแ้ก่ค่าเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฎิทิน พ.ศ. 2558 เป็นตน้
ไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน โดยเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริษทั โดยมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงัน้ี 

 

1. เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
- กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
2. ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับกรรมการอิสระ ท่านละ 10,000 บาท 

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

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในคร้ังน้ีคณะกรรมการไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชุด
ยอ่ยของบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวจะไดรั้บค่าตอบแทนตามรายละเอียดท่ีก าหนดขา้งตน้เท่านั้น  

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการปรากฏตามรายงานประจ าปีภายใตห้วัขอ้เร่ืองการจดัการ 
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2557                 
                                                              หน่วย : บาท 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 

ปี 2558 (ปีท่ีเสนอ) 

ประธาน
กรรมการ 

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน
กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

1. เบ้ียประชุม 25,000 15,000 15,000 15,000 10,000 
2. ค่าตอบแทนรายเดือน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) 

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

3. โบนสั จ านวนรวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                             หน่วย : บาท 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 

ปี 2557  

ประธาน
กรรมการ 

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน
กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
กรรมการ 

1. เบ้ียประชุม 25,000 15,000 15,000 10,000 
2. ค่าตอบแทนรายเดือน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) 

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

3. โบนสั จ านวนรวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

 
 ตามท่ีมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ไดใ้ห้มีการจดัตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ดร.ด าริ สุโขธนงั  ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน ต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ ต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
ทั้งน้ีไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีผ่านมาจ านวน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 
24 ธนัวาคม 2557 และคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 เพ่ือพิจารณานโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน
กรรมการ เน่ืองจาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น จึง
ยงัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่าย
ค่าตอบแทนอนัไดแ้ก่ค่าเบ้ียประชุมส าหรับการประชุมท่ีผา่นมา จ านวน 2 คร้ัง มีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                 หน่วย : บาท 
ช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนการประชุม 

คร้ังท่ี 1/2557 
ค่าตอบแทนการประชุม 

คร้ังท่ี 1/2558 
ค่าตอบแทนรวม 

ดร. ด าริ สุโขธนงั 15,000 15,000 30,000 
นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน 10,000 10,000 20,000 
นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 10,000 10,000 20,000 
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วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 
ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจ าปีแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 20) ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทน
ผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯไดมี้ความเห็นวา่สมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นายพจน์ อศัวสนัติชยั 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 และ/หรือ นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 และ/หรือ 
นางสาวสุลสิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 แห่งส านกังานสอบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเฉพาะบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยส าหรับปี 2558 และก าหนดค่า
สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,835,000 บาทต่อปี กรณีมีการเปิดบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีใหก้ าหนดค่าสอบบญัชีได้
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหน่ึงบริษทั โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ิมเติม ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท 
ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบติังานต่างจงัหวดั 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี  

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2557 รอบปีบัญชี 2556 
1. ค่าสอบบญัชี 1.645 ลา้นบาท 1.590 ลา้นบาท 
2. ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นายพจน์ อศัวสนัติชยั 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 และ/หรือ นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 และ/หรือ 
นางสาวสุลสิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 แห่งส านกังานสอบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเฉพาะบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยส าหรับปี 2558 และก าหนดค่า
สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,835,000 บาทต่อปี กรณีมีการเปิดบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีใหก้ าหนดค่าสอบบญัชีได้
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหน่ึงบริษทั โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ิมเติม ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท 
ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบติังานต่างจงัหวดั 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบ
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ฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง และยืน่ต่อบริษทัฯก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซ่ึง
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก. 
หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษทัฯ ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6,7) เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้

อน่ึง บริษทัฯไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 17 มีนาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 (Record Date) และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 

ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัของวา่งและเคร่ืองด่ืมไวร้องรับผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม 
แต่ไม่ไดมี้การแจกของช าร่วย หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2557 ท่านสามารถติดต่อขอรับ
ได ้ณ วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  

 

                                                                                                      

 (ดร. ด าริ  สุโขธนงั) 
           ประธานกรรมการ 

 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

หน้า 1 ของจ านวน 18 หน้า 
 

รายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2557 
ของ 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที ่

 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา  9:00 น.  ณ ห้องบุหงา ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 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 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางพริม ชัยวัฒน์   ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบรษิัท 

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ  

1.  นายอภิชัย ศรีทอง    ผู้จัดการ จากบรษิัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  

2. นายสมยศ สุธีรพรชัย    ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

  

เริ่มการประชุม 

ดร. ด าริ สุโขธนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 51 รายและโดย
การมอบฉันทะใหผู้้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 280 ราย รวมทั้งส้ินจ านวน 331 คน นับจ านวนหุน้ได้ทั้งสิ้น 429,185,921 หุ้น คิด



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

หน้า 2 ของจ านวน 18 หน้า 
 

เป็นร้อยละ 77.7511 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทั   (หุ้นของบรษิทัที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทัง้สิ้น 
552,000,000 หุ้น)   ครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคบัของบรษิัท ประธานฯ จึงเปดิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผูถ้ือหุ้น 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษทั 

หลังจากทีป่ระธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 24 ราย และผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 11 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 75 ราย ผู้ถอื
หุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 291 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและรบัมอบฉันทะจ านวน 366 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิ้น 
432,790,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.4041 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ไดร้ับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมแต่ละท่าน
จะได้รบัแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยน าเสนอข้อมูลในแตล่ะวาระ และเปดิ
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแลว้จึงจะให้มีการลงมติตามวาระนัน้ๆ กรณีที่ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการ
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 าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดทีเ่ข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเปน็คะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเหน็คดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่
ประชุมเหน็ชอบ หรืออนุมตัิเปน็เอกฉันท์ ทัง้นี้ เพื่อมิใหเ้ปน็การเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้
พิจารณาวาระถัดไป 

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2556 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2556 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชญิประชุมแล้ว 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชุมลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2556 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 431,516,221 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2556 

ประธานฯ ได้ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ในรอบปบีัญชี ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556   และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าว
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2556 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ  ได้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ถือหุน้ทราบ ดังนี ้

ในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษทัมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตที่ลดลง เนื่องจากการขยายตัวของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ ที่
ขยายตัวอย่างมากในปีก่อนหน้านัน้จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ซ่ึงส่งผลให้บริษทัรถยนตท์ี่เป็นบรษิัทลูกค้ามี
การคาดการณ์ถึงความต้องการสินค้าในตลาดยานยนตท์ี่มากขึ้น และมีการเพิ่มก าลังการผลิต ท าให้บรษิัทต้องมีการ
ลงทุนขยายก าลังการผลิตด้วยเช่นกัน แต่ในปี 2556 นั้นตลาดไม่ได้มีการขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทมีการใช้
ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึน้ แต่มีก าลังการผลิตส่วนเกินในสัดส่วนที่มากกว่าจากการขยายก าลังการผลิตในปี 2555 และ
การที่มีเครื่องจักรเพิ่มเข้ามาในปี 2556 ท าให้ก าลังการผลิตลดลงจากปี 2555 ที่อยู่ที่ร้อยละ 63 เหลอื ร้อยละ 58 ในป ี
2556 

สัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ได้ ดังนี้  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
สัดส่วนรายได้ อัตราการเติบโต 

ปี 2556 ปี 2555  
กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน 61% 60% 6% 
กลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ 14% 17% -13% 
กล่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว 13% 13% 7% 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบรโิภค
และน้ ายาเคม ี

12% 10% 27% 

รวมทุกผลิตภัณฑ ์ 100% 100% 5% 
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ส าหรับผลการด าเนนิงานในปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้รวม 2,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 99 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5 จากปีก่อน  

โดยในปี 2556    บรษิัทมีอัตราก าไรขั้นต้นอยูท่ี่ ร้อยละ 18.75     ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 21.24 ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.94 เป็น ร้อยละ 10.36 และอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.83 ลดลงจากปีก่อนที่
มีอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 10.05 

ทั้งนี้สาเหตุทีท่ าให้อัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิลดลงนั้น เนื่องมาจากบรษิัทมีการเตรียมเรื่องการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงเปน็โมเดลที่จะออกในปี 2557-2559 โดยทางบริษทัจะต้องมขียายก าลังการผลิต และจ้างงานเพิ่ม 
เนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์ในตลาดชิ้นส่วนยานยนต์นั้น จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการออกผลิตภัณฑ์
ประมาณ 2-3 ปี เพราะต้องมีการน าเครื่องจักรเข้า มีการท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดลองตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในปี 2556 บรษิัทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมดังกล่าวไว้ส าหรับการผลิตในอนาคต ซ่ึงสิ่งเหล่านี้
ก็เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหต้้นทนุการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบตอ่การท าก าไรของ
บริษทั 

อีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ก าไรของบริษัทลดลง  เนื่องจากปทีี่ผ่านมาเป็นปีทีบ่ริษทัได้รบัภาวะกดดันจากการปรบัตัว
สูงขึ้นของราคาเมด็พลาสติกในตลาดโลก ที่เป็นผลมาจากความผนัผวนของราคาน้ ามัน อีกทัง้การที่ค่าเงินบาทอ่อน
ตัวลงท าให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึน้ ซ่ึงจากข้อมูลราคาเม็ดพลาสติกที่รวบรวมโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พบว่าราคาเม็ดพลาสติกในปี 2555 และ 2556 เมื่อเปรียบเทียบเปน็รายเดือน ราคาเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 100 ดอลล่าร์
สหรัฐต่อตัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษทั เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดบิหลักในการผลิตของบริษทั 
และโดยเฉลียทัง้ปี บรษิัทมีการใชเ้ม็ดพลาสติกกว่า 16,000 ตันต่อป ีแต่ในขณะเดียวกัน บริษทัก็สามารถปรับราคาขาย
กับลูกค้าได้บางส่วน แต่ราคาที่สามารถปรับขึน้ได้ก็ยังช้ากว่าราคาวัตถุดิบทีป่รับสูงขึ้นเรื่อยๆ  

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพกกษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการปรับแผนการ
บริหารสายการผลิต โดยมองว่าในปีทีผ่่านมากลุ่มผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ เปน็กลุ่มที่ไม่มีการเตบิโต จึงอยากให้
ทางฝ่ายบรหิารของบรษิัทมีการทบทวนในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีอตัราก าไรน้อย โดยอยากให้หันไปพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ราคาดีกว่า อัตราก าไรสูงกว่า และเป็นชิ้นส่วนที่มีความจ าเป็นในยานยนตท์ุกประเภท เช่น ระบบ
ท าความเย็น หรือระบบท าความร้อน ซ่ึงทางทีมวิจัยและพฒันาของบริษทัควรจะท าการศึกษาในส่วนนี้ 

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะตามที่ผู้ถือหุน้เสนอ 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการที่มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 นั้น 
เป็นผลมาจากการปรับราคาขาย หรือมาจากการที่ปริมาณการขายเพิ่มมากขึ้น และเรื่องของราคาเมด็พลาสติกในปีนี้
ถือว่าอยู่ในสภาวะปกติแล้วหรือไม่ 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ได้ช้ีแจงว่าสาเหตุของการที่ยอดขายเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 5 นั้น
มาจากปริมาณการขายที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องของการปรับขึ้นราคาเป็นปจัจัยที่ส่งผลน้อยมาก ส่วนเรื่องของราคาเม็ด
พลาสติกในปีนี้ยังคงมีความกดดนัด้านราคาเมด็พลาสติกอยู่ โดยในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ราคาเม็ดพลาสติกยังคงเพิ่ม
สูงขึ้น คาดว่าในไตรมาส 2 ราคาเม็ดพลาสติกน่าจะเริ่มคงที่ ซ่ึงเมื่อราคาวัตถุดิบคงที่ บริษทัก็จะมีส่วนต่างของก าไร
เพิ่มมากขึ้น 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงบรษิัทลูกในต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้างในปีทีผ่่านมา 
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คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทย่อยที่ประเทศ
จีน ว่าในปทีี่ผ่านมา บริษทัทีป่ระเทศจนีมีอัตราการเติบโตดี โดยเติบโตถงึร้อยละ 130 ส่วนยอดขายในปีที่แล้วอยูท่ี่
ประมาณ 140 ล้านบาท แต่ก็ยังต่ ากว่าเป้าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบ คือ เรื่องของการเข้าร่วม
ประมูลงานของลูกค้า ที่ลูกค้ามีการเลื่อนแผนการประมูลออกไป 

ส่วนในด้านปจัจัยทีจ่ะส่งผลกระทบทางบวกต่อการด าเนนิกิจการของบรษิัทที่ประเทศจีน คือเรือ่งของนโยบายของ
ทางรัฐบาลจนีทีจ่ะมีแผนการพัฒนาประเทศไปทางตะวันตกมากขึน้ และการพัฒนาเมืองที่ไม่ใชเ่มอืงชายฝั่ง รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร โดยค านึงถึงคุณภาพของ GDP มากกว่าการเติบโตของ GDP เพียงอย่างเดียว ซ่ึง
รัฐบาลจีนยอมรบัอัตราการเตบิโตที่ร้อย 7 - 7.5 และในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงเรื่องการกระจายรายได้ของประชากร
มากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่าอัตราการบริโภคในประเทศจนีจะเพิ่มสูงขึ้น โดยในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา 
ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงมากเมื่อเทียบกับปีกอ่น  ซ่ึงเป็นผลมาจากอัตราการบริโภคที่สูงขึน้ และ
ในส่วนของยอดขายของบรษิัทกค็าดว่าจะมคีวามแน่นอนไปอีก 3 ปี เนื่องจากบริษทัได้รบัการต่อสัญญาจากลูกค้าราย
หนึ่ง นอกจากนี้ก็จะมีลูกค้าที่เพิม่เข้ามา คือลูกค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบรโิภค ซ่ึงในขณะนี้อยูร่ะหว่างการเจรจา
ต่อรองเรื่องราคา เนื่องจากทางคณะกรรมการบริษัทมคีวามเหน็ว่าการลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมีความเสี่ยง จึง
ต้องมีการพิจารณาในด้านโครงสร้างราคาอย่างรอบคอบ 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามว่าเครื่องจักรที่น ามาผลิตนัน้เปน็เครื่องจักรเก่าหรือเครื่องจักรใหม่ 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวช้ีแจง ในเรื่องของเครื่องจักรที่น ามาใช้ผลิตว่าเป็นเครื่องจกัรใหม่ เนื่องจาก
ประเทศจีนค่อนข้างมีข้อจ ากัดในเรื่องของเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยจะต้องมีเครื่องหมายรับประกัน
คุณภาพส าหรับเครื่องจักรทีเ่ปน็เครื่องจักรเก่า อีกทั้งค่าแรงในประเทศจนีก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรือ่ยๆ ทางบริษทัจึง
ต้องมีการน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ เพื่อให้การผลิตเป็นระบบอัตโนมตัิมากที่สุด หรือใช้ก าลังคนน้อยทีสุ่ด 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถาม เรื่องการบริหารจดัการบรษิัทลูกที่ประเทศจีนว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า เรื่องการบรหิารจดัการองค์กรที่ประเทศจีนนัน้ไม่มีปัญหาอะไร ซ่ึงในปทีี่ผ่าน
มา บริษัทก็ได้มีการปรบัโครงสร้างการจัดการองค์กร โดยการเพิ่มผู้จัดการฝ่ายผลติอีก 1 ท่าน เพื่อไปดูแลระบบการ
ผลิตให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างทรัพยากรบคุคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 

คุณสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ได้สอบถาม อัตราการผลิตในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทเป็นผู้ผลติ 
First-tier จึงอยากทราบว่ามีการใช้ก าลังการผลิตอย่างไร และนอกจากนี้จะมีพัฒนาการที่ดขีึ้นหรือไม่อย่างไร 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า ที่จริงแล้วบริษทัเป็นทัง้ผู้ผลติ First-tier และ Second-tier เมื่อแบ่งตามสัดส่วน
แล้ว จะเป็น First-tier อยู่ประมาณร้อยละ 70 – 80 ส่วนที่เหลือจะเป็น Second-tier  

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามว่า การผลิตที่ลดลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปนีี้คาดว่าจะเขา้สู่สภาวะที่ควรจะ
เป็นหรือไม่  

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า หากดูจากข้อมูลการประมาณการณ์ของสถาบันยานยนต์ มองว่าในปีนีป้ระเทศ
ไทยจะมีการผลิตรถยนต์น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1 แสนคัน  ยอดขายโดยรวมในประเทศน่าจะลดลง แต่คาดว่าจะมี
การเน้นด้านการส่งออกต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า ซ่ึงเมื่อมองในระยะยาว จากข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ก็มองว่าในระยะ 3-5 ปี ทั้งอาเซียนจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 3.7 ล้านคัน แต่หากนับ
แค่ประเทศไทยประเทศเดียว คาดว่าจะมีการผลิตทัง้หมด 2.4 ล้านคัน เพราะฉะนั้นประเทศไทยกย็ังเป็นฐานที่ส าคัญ
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ในการผลิตอยู่ โดยจะเหน็ได้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายก็ได้มีการลงทุนในประเทศ
ไทยมากขึ้น ซ่ึงค่ายรถยนตเ์หล่านี้ก็ยังมีอัตราการผลิตส่วนเกินอยู่ค่อนข้างมาก ท าให้คาดว่าจะมีการน าก าลังการผลิต
ส่วนเกินนี้มาใช้เพื่อการส่งออก โดยส าหรับในส่วนของบรษิัทเองในปนีี้ก็จะมีโมเดลใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามา จากโมเดล
ปัจจุบนัที่ผลติอยู ่

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ช้ินส่วนยานยนต์ที่บรษิัทผลิตอยู่นัน้ มีการผลิตโมเดลรุ่นเก่าๆด้วย
หรือไม ่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า บริษทัไม่ได้มีการผลิตโมเดลรุ่นเก่า รุ่นทีผ่ลิตอยู่จะเปน็รุน่ที่ก าลังขายอยู่ใน
ท้องตลาด และก็มีโมเดลใหม่ๆ  ทีจ่ะออกขายในปี 2557 นี้ นอกจากนี้ก็จะมีบางโมเดลที่จะมีการออกจ าหน่ายในช่วงป ี
2558-2559 ซ่ึงในขณะนีท้างฝ่ายวิจัยและพัฒนากับทางวิศวกรก็ได้ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู ่

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถาม ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ว่าเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยส าคัญหรือไม่ 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า เนื่องจากทางบริษทัไม่ได้มีการท าวิจัยและพัฒนาโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็น
ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑร์่วมกับลูกค้า โดยทางลูกค้าอาจจะมีแนวความคิด แล้วก็มาคุยกับทางบริษทั และทาง
บริษทัก็ช่วยลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นขึ้นมา ซ่ึงจะไม่ใช่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึน้มาและน าไปเสนอขาย ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการวิจัยและพัฒนา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจ้างบุคลากร โดยทางบริษทัมีการจ้าง
ผู้เช่ียวชาญที่เปน็ชาวญี่ปุ่น มาคอยช่วยเหลือในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในขณะเดียวกันก็เปน็คนที่รับผิดชอบ
คอยประสานงานและช่วยเหลือลูกค้า หากลูกค้ามีความต้องการอะไร ซ่ึงในปัจจุบนัมีทัง้หมด 4 ท่าน 

คุณสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มขี้อซักถามใน 2 ประเดน็ ซ่ึงประเด็นแรก คือเรื่องของ
ก าลังการผลิตที่ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 63 เหลือ ร้อยละ 58 ในปีนี้ โดยสอบถามว่าจะยังคงมกีารลงทุนเพิ่มเติม
หรือไม่ และก าลังการผลิตในอนาคตหลังจากลงทุนเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นเท่าไหร่ เนื่องจากเกรงว่าตน้ทุนคงทีท่ี่เกดิขึ้น
นั้นจะส่งผลกระทบต่อการท าก าไร และจะมีผลต่อผลประโยชนข์องผู้ถือหุ้น ส่วนในอีกประเด็นทีไ่ด้มีการสอบถาม 
คือ เรื่องของค่าวัตถุดิบที่มองว่าเป็นสัดส่วนที่สูงในส่วนของตน้ทนุการผลิต โดยอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 50 – 60 จึง
อยากทราบว่าบริษทัได้มีการน าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้อย่างครบถ้วนหรอืไม่     

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงถึงประเด็นที่หนึ่งทีท่่านผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามในเรื่องก าลังการผลิต ว่าในส่วน
ของก าลังการผลิตนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนตามกลุ่มสินค้า คือกลุ่มบรรจุภัณฑ์ และช้ินส่วนยานยนต์ โดยส าหรับกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์นั้น ก าลังการผลิตทีม่ีอยู่ค่อนข้างพอดี ไม่ได้มีก าลังการผลิตส่วนเกินมาก ซ่ึงหากจะมีการเพิ่มก าลังการ
ผลิตก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อรองรบัการเติบโต และรองรบัการขยายตัวของลูกค้า ส่วนก าลังการผลิตของกลุ่มช้ินส่วนยาน
ยนต์ อัตราก าลังการผลิตโดยทั่วไปจะไมเ่กินร้อยละ 60 เนื่องจากตอ้งมีการส ารองก าลังการผลิตไว้ส าหรับการเปลี่ยน
แม่พิมพ์ เพราะการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จะไมใ่ช่ลักษณะการท า Mass Production จะเป็นการผลติเป็นล็อตๆ ย่อยๆ 
ดังนั้นบริษทัไม่สามารถที่จะใช้อัตราก าลังการผลิตให้ได้ถึงร้อยละ 80 จะต้องมีการเพิ่มก าลังการผลิตเมื่อถึงร้อยละ 60 
และส าหรับการลงทุนในเครื่องจกัรเพิ่มเติมในสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นัน้ ส่วนใหญจ่ะเปน็การเพิ่มก าลังการ
ผลิตในโมเดลใหม่ทีท่างบรษิัทไม่ได้มีเครื่องจักรรองรบัอยู่แล้ว 

ในประเดน็ที่สอง ที่ท่านผู้ถือหุน้ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบนัน้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า 
การใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ และช้ินส่วนยานยนต์นั้นมีโครงสร้างที่ตา่งกัน โดย ในการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นัน้ ราคาเม็ดพลาสติกคิดเปน็สัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของต้นทนุการผลติ ซ่ึงชิ้นส่วนยาน
ยนต์จะมีช้ินส่วนอืน่ที่น ามาประกอบ เรียกว่า “Component parts” แต่ส าหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์นัน้ วัตถุดิบทีเ่ปน็
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เม็ดพลาสติกจะเป็นสัดส่วนอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิต โดยในช่วงที่ราคาเมด็มีความผันผวนรุนแรง
สัดส่วนนี้อาจเพิ่มขึน้สูงถึงร้อยละ 55 อย่างไรก็ตามทางฝ่ายบรหิารก็ได้มีการพยายามบริหารจัดการต้นทุนในส่วนนี้
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการน าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ในการควบคุม ซ่ึงถือว่า
ค่อนข้างจะสมบูรณ์ 

คุณสุภาพ พิสุราช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มขี้อซักถามเกี่ยวกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อดูจาก
รายงานประจ าปีในหน้าที่ 110 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบรหิารที่เพิ่มขึน้จากประมาณ 120 ล้าน เป็น 143 ล้าน จึง
อยากทราบถึงรายละเอียดในส่วนนี้ว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เปน็อย่างไร และเรื่องของการจ้างพนักงานฝ่ายผลิตทั้ง
ส่วนของบรรจุภัณฑ์และช้ินส่วนยานยนต์ ว่ามีการเดินเครื่องจักรวันละกี่กะ 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า ปัจจุบนัทางฝ่ายการผลิตของบริษัทมีการเดินเครื่องจักรวันละ 3 กะ ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารที่สูงขึน้ หลักๆมาจากค่าแรงและค่าจ้างของพนักงานที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และยอดขาย
ที่จะเติบโตในอนาคต ซ่ึงโครงสร้างพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบนัอาจจะไม่เพียงพอ จึงต้องมีการปรับโครงสร้างใหม ่
โดยการเพิ่มกลุ่มวิศวกรและผู้เช่ียวชาญชาวญี่ปุ่น รวมถึงผู้บรหิารชาวไทย 

คุณสุภาพ พิสุราช ได้มีข้อซักถามเพิ่มเติมเรื่องงบลงทุนที่เปน็ตวัเลขค่อนข้างสูง ว่าได้มีการลงทุนไปในส่วนของ
บรรจุภัณฑ์ และช้ินส่วนยานยนตเ์ป็นสัดส่วนอย่างละเท่าไหร ่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า งบลงทุนที่ผ่านมา มีส่วนหนึง่ที่ใช้ไปกับการลงทุนในเครื่องจักรกลุ่มบรรจุภัณฑ์ 
แต่ส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการลงทนุในกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ เพื่อรองรับยอดขายทีจ่ะเพิ่มเข้ามาในอนาคต ซ่ึงในการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โมเดลใหม่ๆ นั้น ทางผู้ผลิตจะต้องมีการน าเครื่องจักรเข้ามาเพื่อทดลองตัวอยา่ง และให้ลูกค้าได้
เข้ามาเยี่ยมชมสายการผลิต จะมียอดขายเกิดขึ้นจริงๆในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า  

คุณสุทัศน์ ขันเจรญิสุข ไดส้อบถามว่า ผลประกอบการและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตรายอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างในปีทีผ่่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับบริษทั 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า ในเรื่องของการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งนั้นค่อนข้างจะเปรียบเทียบล าบาก เนื่องจาก
ผู้ผลิตบางรายมุ่งเนน้ไปในการผลิตกระบวนการเป่า หรือ Blow molding ส่วนบางรายจะมีความช านาญในการผลิต
แบบฉีด หรือ Injection ซ่ึงในส่วนของบริษทัเองมีสายการผลิตที่หลากหลาย สามารถผลิตได้ทั้งแบบเป่าและแบบฉดี 
โดยหากเปรียบเทียบในกระบวนการผลิตแบบเป่า คาดว่าบริษทัจะอยู่ในอันดับที่ 2-3 ในด้านของก าลังการผลิต แต่
ส าหรับกระบวนการผลิตแบบฉดี บริษัทยงัถือว่าเป็นผู้ผลิตรายเล็กอยู่ แต่ทั้งนี้หากมองถึงศักยภาพในการแข่งขนั 
บริษทัสามารถแข่งขนัได้กับทุกราย ด้วยทักษะของทีมงาน และมีสายการผลิตที่ครอบคลุม 

ท่านผู้ถือหุน้รายหนึง่ได้สอบถามเกี่ยวกับการตั้งบริษทั พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จ ากัด ว่ามีจุดประสงคใ์ดในการก่อตั้ง 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า จุดประสงค์ในการก่อตั้งบรษิทั พีเจดบับลิว ดริ๊งคเ์ทค จ ากัด ก็เพื่อต้องการท าการ
วิจัยตลาด ส าหรับการต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซ่ึงทางฝ่ายบรหิารและทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า
ไม่อยากให้บริษทัปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ที่เปน็บริษัทแม่มุ่งความสนใจไปยังธุรกิจที่ไม่ใช้ธุรกิจหลัก 
ดังนั้นจึงได้มีการตั้งบรษิัทนีข้ึ้นมา ซ่ึงในปัจจุบนันี้ก็ยังไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ชัดเจนมากนัก อาจต้อง
ใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของบรษิัท พีเจดบับลิว ดริ๊งค์เทค จ ากัด ว่าเมื่อครั้งทีบ่ริษทั
ไปร่วมงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีนักลงทุนสอบถามถึงประเดน็นี้ ว่าบริษทัจะท า
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บริษทัผลิตเครื่องดื่มใช่หรอืไม่ ซ่ึงค าตอบคือ ไม่ใช่ เนื่องจากทางบริษทัไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจค้าปลีก 
แต่บริษทัก็ได้มีการต่อยอดการผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจเุครื่องดื่ม โดยในการที่แยกเป็นบรษิัทย่อยนี้ ก็เพื่อ
ต้องการให้เห็นภาพของบรษิัทชัดเจน ในเรื่องการท าบัญชี ซ่ึงคาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถอืหุ้น 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพกกษ์ ได้ขอใหผู้้บรหิารให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของค่าแรงที่ประเทศจนี และได้
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินที่ประเทศจีน ว่ามีรายละเอียดอย่างไร 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า ในเรื่องของค่าแรงในประเทศจนีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วจะมี
อัตราที่สูงกว่า ซ่ึงทางบริษัทก็ได้มีการขอปรบัราคากับลูกค้า โดยทางลูกค้าก็ใหป้รบัราคาได้เล็กน้อยตามต้นทนุที่
เพิ่มขึ้น ส่วนในเรื่องของการเช่าทีด่ิน ทีด่ินทีบ่ริษัทเช่าอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม และทางบรษิัทก็ยงัไม่ได้มีการซ้ือที่ดิน
เพื่อสร้างโรงงาน เนื่องจากการซ้ือที่ดินต้องใช้เงนิลงทนุค่อนข้างมาก ต้องมีการพิจารณาค านึงถึงผลได้ผลเสียอย่างถ่ี
ถ้วนก่อน      

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบป ี
2556 ปรากฎรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2556 ของบริษทัซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

 ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษิัทในรอบปี 2556 ตามที่เสนอ (เปน็วาระแจ้ง
เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้) 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุัติงบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ซ่ึงผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษทัได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานแล้ว 
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปทีี่ได้จดัส่งใหผู้้ถือหุน้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที ่
2) 

ประธานฯ ได้มอบหมายใหคุ้ณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เปน็ผู้กล่าวสรุปงบแสดงฐานะการเงิน
ในปทีี่ผ่านมาของบรษิัทใหผู้้ถือหุน้ทราบ  

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินใหผู้้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดงันี้ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 2,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 584 ล้านบาท หรือคดิเปน็ร้อยละ 
40   เนื่องจากในปทีี่ผ่านบริษทัได้มีการลงทุน เพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์
ส่วนหนี้สินรวมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,103.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 516.10 ล้านบาท 
โดยมีสัดส่วนเงินกู้ระยะส้ันอยูท่ี่รอ้ยละ 44 และสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 56 ซ่ึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ
บริษทั เท่ากับ 1.25 และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 935 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67 ล้าน
บาท 

คุณฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถามในเรื่องการขาดทนุจากการตัด
จ าหน่ายอุปกรณ์ที่มียอดในปี 2555 เป็นตัวเลขประมาณหมื่นกว่าบาท แตใ่นป ี2556 เป็นตัวเลขประมาณ 3 ล้านบาท 
จึงอยากทราบว่าเพราะเหตุใดตัวเลขจึงเพิ่มสูงขึ้นมาก 
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คุณพริม ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงเรื่องของการขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ ว่าเป็น
เรื่องของการคืนอาคารโรงงานเช่า สาขาชลบุรี ซ่ึงจะต้องมีการรื้อถอนและย้ายเครื่องจักร ท าให้มอีุปกรณ์บางส่วนที่
จะต้องตัดจ าหน่ายออกไป เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้แล้ว 

คุณฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวนประมาณ 10 ล้านบาท ว่าในส่วนของเงินกู้ส่วนนี้ มาจากใคร และมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ 

คุณพริม ชัยวัฒน์ ได้ช้ีแจงว่า เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินที่บรษิทัให้กู้ยืมแก่บริษทัลูกที่ประเทศจีน เพื่อใช้เปน็เงนิทุน
หมุนเวียนในการประกอบกิจการ แต่ด้วยมีข้อจ ากัดในการขอสินเช่ือทีป่ระเทศจีน บรษิัทแมจ่งึต้องมีการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3 ตามข้อก าหนดทางกฎหมายของทางรัฐบาลจีน ซ่ึงใน
ปัจจุบนับรษิัทที่ประเทศจนีเริ่มมกี าไรและมีกระแสเงินสดเหลือเพยีงพอที่จะสามารถคนืเงนิกู้ให้แก่บริษทัแม่ได้ ทาง
บริษทัแม่จงึได้มีการเรียกเงนิคนืทั้งจ านวนแล้ว ในปี 2556 

คุณฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้รบัช าระเงนิ ที่ปรากฏอยู่ในงบ
การเงิน โดยในปี 2555 มียอดปรากฏอยู่ประมาณ 4.9 ล้านบาท แต่ในปี 2556 ไม่ปรากฏยอดดังกล่าวแล้ว จึงอยาก
ทราบว่าเงินส่วนนัน้ได้รับช าระคนืทั้งหมดแล้วใช่หรือไม ่

คุณพริม ชัยวัฒน์ ได้ช้ีแจงว่า ยอดเงินดงักล่าว เป็นยอดที่มาจากการขายเครื่องจักรให้กับบริษทัมิลล์แพค จ ากัด ซ่ึงเป็น
บริษทัในเครือ โดยบรษิัทมิลล์แพค จ ากัด ได้รับสิทธปิระโยชนท์างภาษีหรือ BOI ในเรื่องของการซ้ือเครื่องจักรเก่า 
ทางบรษิัทจึงได้มีการจ าหน่ายเครือ่งจักรดังกล่าวไป   

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมลงมตเิรื่องการอนุมัติงบการเงินของบรษิัท ส าหรับรอบปี
บัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบการเงนิของบรษิัท ส าหรับรอบปบีัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบรษิัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ีง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,679,821 99.9746 

2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 110,000 0.0254 

  

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุัติการจัดสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  จากผลการด าเนินงาน
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

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

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

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บรษิทัมีรายได้จ านวน จ านวน 
1,970.85 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ จ านวน 101.04 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร
เงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5,052,158.32 บาท รวมเปน็ทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 
27,234,391.48 บาท และการจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น   ณ 
วันที่ 6 พกษภาคม  2557 ซ่ึงเป็นวันที่คณะกรรมการก าหนดใหเ้ปน็วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นทีจ่ะมสิีทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) และก าหนดให้วันที่ 7 พกษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายช่ือผู้ถือ
หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
55,200,000 บาท โดยเปน็การจา่ยจากก าไรสุทธิของกิจการที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลในอัตราหุน้ละ 0.09 บาท และจากก าไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ ในอัตราหุ้นละ 
0.01 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปนัผลในวันที่ 20 พกษภาคม 2557 

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปบีัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะเท่ากับ
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท (ทนุจดทะเบียน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) คดิเปน็อัตราเงินปนัผลทีจ่่าย
เทียบกบัก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงนิได้นิตบิุคคลเท่ากับร้อยละ 54.6 และเท่ากับร้อยละ 57.5 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและส ารองไว้ตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

คุณฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และในนามของชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้กล่าวช่ืนชมบริษทัที่ได้มี
การปฏิบัตติามขั้นตอน และกฎเกณฑ์ข้อบังคบัของทางตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ในเรื่องของการก าหนดจ่ายปนั
ผลหลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุน้  

ประธานฯ รับทราบข้อคดิเห็นของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุัติการจัดสรรเงนิก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556   ตามรายละเอียดที่เสนอ 

 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส่วนหนึ่งไว้เปน็ทนุส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 5,052,158.32 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือ
หุ้นของบรษิัท ณ วันที่ 6 พกษภาคม 2557 โดยวันดังกล่าวคือวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มี
สิทธิรับเงินปันผล และก าหนดให้วันที่ 7 พกษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวม
รายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราหุน้ละ 0.10 
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บาท       โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พกษภาคม 2557  ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,789,821 100.0000 

2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 0 0.0000 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ดร.ด าริ  สุโขธนัง เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและ
ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้ามารับต าแหนง่ใหม่ ถือเป็นวาระที่มีส่วนได้เสียในการท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม 
ดังนั้น เพื่อเปน็ไปตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดเ้รียนเชิญ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  กรรมการตรวจสอบ
และเป็นประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมเพื่อลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แทนพร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัทั้ง 3 
ท่าน ออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เฉพาะวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ 

ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานฯในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เฉพาะวาระที่ 5  เรื่อง พจิารณาและอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบรษิัท ข้อ 18 
ก าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปทีุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษทั ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเปน็ผู้ออกจากต าแหน่ง ซ่ึงการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในครั้งนีเ้ป็นการประชุมปทีีส่ามของบริษทัภายหลังจากที่บรษิัทจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงกรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่กรรมการของบรษิัทมีรายช่ือ ดังต่อไปนี้ 

1. ดร.ด าริ  สุโขธนัง 
2. คุณจรัญญา  แสงสุขด ี
3. คุณสาธิต  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 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบรษิัท มิไดผ้่านขัน้ตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษทัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

หน้า 12 ของจ านวน 18 หน้า 
 

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 ารุงพกกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดม้ีข้อเสนอแนะว่า ในการเสนอช่ือบุคคลทีจ่ะมาท า
หน้าที่กรรมการบรษิัทนั้น ประธานฯควรจะมีการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดทีจ่ะเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการหรือไม่ ทั้งนีเ้พื่อใหเ้ปน็ไปตามมาตรา 69 พระราชบัญญัติบริษทัมหาชน ว่าด้วยการก าหนดข้อจ ากัดอนัมี
ลักษณะกีดกันมิใหผู้้ถือหุ้นมาเปน็กรรมการนั้นจะกระท าไม่ได ้ ซ่ึงถึงแม้ว่าบริษัทจะประกาศลงเว็บไซต์ก็ตาม 
ประธานจะต้องถามทีป่ระชุมในขณะนี้ ด้วยว่ามีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ 

คุณสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ช้ีแจงว่า ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมแล้วว่า บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือ
หุ้นเสนอความเหน็หรือซักถามได้ ซ่ึงผู้ถือหุ้นก็สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการได้ แตก่็จะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบวิธีการปฏิบัติ คือเมื่อมผีูถ้ือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับต าแหน่ง ก็จะต้องมีผู้รบัรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามกฎหมาย 

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ระชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอรายช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือและไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการที่
ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เปน็รายบุคคลตามรายละเอียดที่เสนอ 

หลังจากนั้น ได้เรียนเชิญกรรมการของบริษทัทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.ด าริ สุโขธนัง   คุณจรัญญา แสงสุขดี และคุณสาธิต 
เหมมณฑารพ กลับเข้าห้องประชมุสามัญผู้ถือหุ้น 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเปน็รายบคุคล ดังนี้ 

 

(1) ดร.ด าริ  สุโขธนัง 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,492,321 99.9310 

2. ไม่เห็นด้วย 210,000 0.0485 

3. งดออกเสียง 88,500 0.0204 

(2) คุณจรัญญา  แสงสุขด ี
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มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 390,363,621 90.1968 

2. ไม่เห็นด้วย 40,726,700 9.4103 

3. งดออกเสียง 1,700,500 0.3929 

(3) คุณสาธิต  เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,592,321 99.9541 

2. ไม่เห็นด้วย 110,000 0.0254 

3. งดออกเสียง 88,500 0.0204 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุัติการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท ว่า บริษัทไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าทีใ่นการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่
ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปทีี่ผ่านมา 
การปฏิบัตงิานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทียบอ้างอิงกับธุรกจิหรืออตุสาหกรรมในประเภท
เดียวกับบรษิัทหรือใกล้เคียงกบับริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทจดทะเบียน ป ี
2555 ซ่ึงจัดท าขึน้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการขอเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาและอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 เป็นดังนี ้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรษิัท    คณะกรรมการตรวจสอบ    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 15,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ข้าประชุม 
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาทต่อครัง้ที่เข้าประชุม 

2. ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับกรรมการอิสระ ท่านละ 10,000 บาท 

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

 

ทั้งนี้กรรมการอิสระซ่ึงเป็นผู้ถือหุน้ที่มีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีจ านวน 90,000 เสียง 
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คุณสุทัศน์ ขันเจรญิสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ได้สอบถามเกี่ยวกับโบนัสที่จะจ่ายในครัง้นี้ว่าเป็นโบนัสส าหรับ
กรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการทั้งชุด 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ชี้แจงว่าเป็นโบนัสส าหรับกรรมการอิสระเท่านั้น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอดงักล่าวข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 431,739,821 99.7572 
2. ไม่เห็นด้วย 140,000 0.0323 
3. งดออกเสียง 911,000 0.2105 

 

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 าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัตแิต่งตั้งนายพจน์ 
อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
6699 และ/หรือ นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งส านักงานสอบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัทและบริษทัยอ่ยเฉพาะบริษทัย่อยทีต่ั้งอยู่ในประเทศไทยส าหรบัป ี
2557 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 1,710,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 
เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตัิงานต่างจังหวัด 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือทีเ่สนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้รหิาร ผู้ถือหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

คุณปิยะรัตน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึน้ในของป ี 2556 ที่เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 90,000 บาท ด้วยสาเหตใุด 
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คุณพริม ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงว่า ค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2557 มีอัตราเท่ากับปี 
2556 ส่วนที่เพิ่มขึ้นของป ี 2557 นั้น มาจากค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เพิ่มขึ้น 1 บัตร  ส าหรับค่าสอบบัญชีปี  2556 เมื่อเทยีบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 90,000 บาท  นั้น สาเหตุมา
จากการเพิ่มขึ้นของบรษิัทย่อย  

พ.ต.อ.เสริมเกยีรติ บ ารุงพกกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อซักถามว่า การอนุมัติค่าสอบบัญชีของบรษิัท
และบริษทัย่อยในประเทศ ไดม้ีการแยกจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ดังนัน้ค่าสอบบัญชีของ
บริษทัย่อยในต่างประเทศจะต้องเสียอีกใช่หรือไม่ แล้วท่านขออนมุัติหรือไม ่

คุณพริม ชัยวัฒน์ ได้ช้ีแจงว่า ค่าสอบบัญชีของบรษิัทย่อยในต่างประเทศนั้นเป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แต่ทัง้นี้มีเรื่องของสกุลเงินต่างประเทศ จึงมีการเจรจาล่วงหน้า 2 ปี เพื่อใช้ในการควบคุมรายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพกกษ ์ ได้มีข้อเสนอให้มีการพิจารณาตัดทอนข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม
หน้าที่ 5 เรื่องของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทย โดยขอใหพ้ิจารณาตัดค าว่าที่
อยู่ในประเทศไทยออก เพื่อไม่ใหม้ีข้อสงสัย 

คุณสมยศ สุธีรพรชัย  ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ช้ีแจงว่า พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด  ได้ก าหนดว่าในทุกปทีี่มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  บริษัทมหาชนจ ากัด ต้องอนุมัติการแต่งตั้งและก าหนดค่าสอบบัญชี บริษทัได้พิจารณา
และแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องทีห่นึ่ง คือ บรษิทัและบรษิัทย่อยทีอ่ยู่ในประเทศไทย จะให้เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน 
เพื่อให้ได้อตัราค่าสอบบญัชีที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและบรษิัท    เรื่องที่สอง คือ บริษทัย่อยที่อยูใ่นต่างประเทศก็จะเป็น
ผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นๆ และอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษทัย่อย และจะเสนออตัราค่าสอบบญัชีต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิัทแมเ่พื่อพิจารณา และบริษัทได้จดัท าเอกสารหนังสือเชิญประชุมและการพิจารณาดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไข พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด ทุกประการ  

 มต ิที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษทัตามรายช่ือที่เสนอ และก าหนดค่าสอบบัญชี
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 432,645,821 99.9665 
2. ไม่เห็นด้วย 140,000 0.0323 
3. งดออกเสียง 5,000 0.0012 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชือ่ผูกพันบริษัท 

ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษทั ซ่ึงแต่เดิม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษทัมีอยู่ 4 ท่านคือ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ, นายสาธิต เหมมณฑารพ, 
นางมาลี เหมมณฑารพ, และ ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและ



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

หน้า 16 ของจ านวน 18 หน้า 
 

ประทบัตราส าคัญของบรษิทั กระท าการแทนบริษทัได้ แต่เนื่องจาก ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ได้ขอลาออกจากคณะ
กรรมการบริหารของบรษิัท พร้อมกับขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษทั เนื่องจากมีภารกิจ
ส่วนตัว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ดังนัน้จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผูกพันบริษัทใหม่ โดยแต่งตั้งให้ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ, นายสาธิต เหมมณฑารพ, และ นางมาลี เหม
มณฑารพ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคัญของบริษทั กระท าการแทนบรษิทัต่อไป 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการพิจารณาวาระที่ 8 ว่าจ าเป็นต้องมีการ
พิจารณาหรือไม่ เนื่องจาก การที่ ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารแล้ว ก็น่าจะเป็น
ที่ทราบกันแล้วว่า ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ไม่สามารถลงลายมือช่ือผูกพันบรษิัทได้ 

คุณสมยศ สุธีรพรชัย  ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ช้ีแจงว่า เอกสารที่บริษัทจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ คือ หนังสือ
รับรอง ตามหน้าหนงัสือรับรองจะระบุรายช่ือกรรมการและอ านาจของกรรมการ ซ่ึง ดร.พิรุฬห์  เหมมณฑารพ ได้มี
การลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร  จงึต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามหน้าหนงัสือรับรอง และต้องมี
มติของผู้ถือหุ้นเพื่อน าไปยื่นจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงเปน็เหตุผลที่ต้องน าเสนอให้ทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นพจิารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผูกพันบริษัท 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท โดย
แต่งตั้งให้ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ, นายสาธิต เหมมณฑารพ, และ นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ 2 ใน 
3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคัญของบรษิทั กระท าการแทนบริษทัต่อไป ตามทีเ่สนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 432,644,821 99.9663 

2. ไม่เห็นด้วย 110,000 0.0254 

3. งดออกเสียง 36,000 0.0083 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ   

ผู้ถือหุ้นไดเ้สนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญได้เปน็ 4 เรื่อง ดังนี ้
 
เรื่องที่ 1 เรื่องนโยบายการลงทุน  

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ไดเ้รียนว่า บริษัทมีนโยบายทีจ่ะรักษาอัตราการเติบโตของบรษิัท
ให้ไดป้ระมาณร้อยละ 15 ซ่ึงในปีที่ผ่านๆมา บริษทัสามารถรักษาอัตราการเติบโตดังกล่าวมาได้โดยตลอด แต่ในช่วง 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

หน้า 17 ของจ านวน 18 หน้า 
 

1 – 2 ปีที่ผ่านมานี้ อัตราการเตบิโตดังกล่าวอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ทั้งนี้กข็ึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก ที่เปน็
เรื่องของสภาวะตลาด ส่วนในเรือ่งของแผนการลงทุนทีคุ่ณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามว่าการที่บรษิัทลงทุนมาก 
นั้น เนื่องมาจากเปน็ช่วงหลังจากการระดมทุนใช่หรือไม่ และตอ่ไปในอนาคตจะมีแผนการลงทนุอย่างไร ซ่ึงคุณ
สาธิต เหมมณฑารพ ได้ช้ีแจงว่า เงินทุนทีบ่รษิัทได้มาจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเปน็ส่วนที่ส าคัญมาก 
เพราะส่วนหนึ่งบริษทัใช้ไปในการปรับโครงสร้างของบรษิัท ท าให้บรษิัทมคีวามสามารถในการแข่งขนัสูงขึน้มาก 
โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ ซ่ึงหลังจากนี้ การลงทุนของบรษิัทกจ็ะเป็นการลงทุนเพื่อรักษาอัตราการ
เติบโต 
 
เรื่องที่ 2 เรื่องการตอ่ต้านการคอรร์ัปชั่น  

คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนว่า ทางบริษทัให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชั่น โดยก าหนดเปน็นโยบายรวมถึงวิธีการปฏิบัติ และได้มีการส่ือสารให้พนักงานทั่วทัง้องค์กรถือปฏิบตั ิ
รวมถึงเรื่อง การก าหนดช่องทางในการรายงาน แจ้งเบาะแส หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือพบว่ามีผู้กระท าผิด ให้รายงาน
ได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  และได้มีการด าเนินการเรื่องการต่อต้านทุจรติ
คอร์รัปชั่น มาตั้งแตป่ี 2556 จนถงึปจัจบุัน เพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตามบริษทัได้ให้ความส าคัญและถือปฏิบัตติามนโยบายดังกล่าว 

 
เรื่องที่ 3 เรื่องการบริหารความเสีย่งในองค์กร  

ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เรียนว่า ทางบรษิัทนั้นให้ความส าคัญกับการ
บริหารความเสี่ยง โดยทางคณะท างานได้มีการพิจารณาเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงอย่างรอบคอบและครบถ้วน ทัง้ใน
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ซ่ึงในส่วนนี้ทางบริษทัก็ได้มีการน ามา
เชื่อมโยงกับระบบการตรวจสอบภายในของบริษทั นอกจากนี้ทางบริษทัก็ได้มีการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารความ
เสี่ยงมาช่วยในการจัดท าระบบบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ว่าบรษิัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ อีกทั้ง
บริษทัก็มีนโยบายที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อจะได้มีการพิจารณา
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั 

 

ประเด็นที่ 4 เรื่องการเย่ียมชมกิจการ 

ประธานฯ ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นที่มคีวามสนใจจะเข้าร่วมการเยี่ยมชมกิจการของบรษิทั ให้แสดงความประสงค์ไว้ โดย
การระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ส าหรบัการติดต่อกลบั 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาป ี2557 และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา 11.45 น. 
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 ลงช่ือ...............................................................ประธานที่ประชุม 

                        (ดร.ด าริ  สุโขธนัง) 

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง  

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

                   (นายสาธิต  เหมมณฑารพ) 

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

                       (นางพริม  ชัยวัฒน์) 

 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 
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รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ 

ชื่อ นายคงศักด์ิ เหมมณฑารพ 

อาย ุ 75 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสว่างวิทยา 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 

ประวัติการท างาน - ปี 2554 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด 
(มหาชน) 

-  ปี 2530 –2554 กรรมการ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด  
-  ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิลล์แพค จ ากัด 
-  ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท มิลล์แพค จ ากัด 
บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 27 ปี 4 เดือน 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 102,086,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.49 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

สัญญาเช่าที่ดิน ที่ตั้งอาคารโรงงาน บริษัท มิลล์แพค จ ากัด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557  จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 

หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 
 

ชื่อ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 

อาย ุ 49 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-  ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -  หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการไทย 
-  หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่น 2014 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย  
 

ประวัติการท างาน - ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ/ กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จ ากัด 
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากัด 
-  ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิลล์แพค จ ากัด 
-  ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
-  ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จ ากัด 
-  ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จ ากัด 
- ปี 2554 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
   บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
-  ปี 2554 – ปี 2556  กรรมการ บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จ ากัด 
-  ปี 2547 – ปี 2554 กรรมการ บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากัด 
- ปี 2554 – 2557 กรรมการ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -  บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จ ากัด 

-  บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากัด 
-  บริษัท มิลล์แพค จ ากัด 
-  บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 

หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 
 

-  บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จ ากัด 
-  บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 27 ปี 4 เดือน 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 72,154,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.07 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง 
จ านวน 1 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ทั้งหมด 1 ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )   



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 

หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 
 

ชื่อ นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน 

อาย ุ 46  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 

ประวัติการท างาน 
 
-  ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

   บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
-  ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จ ากัด-  
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นูนา จ ากัด 

-  ปี 2554 – 2557 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

-  ปี 2548 – ปี 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจ
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

-  ปี 2545 – ปี  2548 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส า นักคณะกรรมการ บริษัท
หลักทรัพย์ ซีมิโก้ 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 / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -  บริษัท นูนา จ ากัด 
- บริษัท นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จ ากัด 

  



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 

หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

ไม่มี 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ / กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี 3 เดือน 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน  250,000  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557  - จ านวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง 
- จ านวน 4 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 5 ครั้ง 
- จ านวน 3 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 3 
ครั้ง 

- จ านวน 1 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ทั้งหมด 1 ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เชื่อม่ันให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ
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 สถานที่ประชุมได้ตั้ งแต่เวลา 
8.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ปัญจวัฒนา
พลาสติก จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
 

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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

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

ก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โหษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม   )3  ( วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโหษณาเป็นระยะเวลาสาม )3 (วันติดต่อกัน  

หมวดท่ี 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
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หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 
 

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 ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง น้ัน นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้ อบังคับน้ี หรือ
กรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน 

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



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 
 

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 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 
 

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 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 
 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

 

หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

 

อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 
 

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 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 

 

อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 
 

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและการจ่าย
ปันผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 22,080,000 หุ้น เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 
 

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 และ
อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการประชุมครั้งที่ 1/2557 
และครั้งท่ี 1/2558 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 10 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 
(  ) 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 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  



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 
 

 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  
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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  
อยู่บ้านเลขท่ี     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 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 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 2557 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง 

 วาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  

 วาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 4   เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและการจ่าย
ปันผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 5   เรื่อง พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 22,080,000 หุ้น เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 6   เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
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ชื่อกรรมการ นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

    ชื่อกรรมการ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 และอนุมัติจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการประชุมครั้งที่ 1/2557 และครั้ง
ที่ 1/2558 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 10 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 
              (.....................................................)                                         (.....................................................) 
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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 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

หน้า 5 ของจ านวน 6 หน้า 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 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  



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

หน้า 6 ของจ านวน 6 หน้า 
 

 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  งดออกเสยีง             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  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

 

หน้า 1 ของจ านวน 2 หน้า 
 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นางสาวจรัญญา แสงสุขดี 

อาย ุ 50  ปี 

สัญชาติ ไทย 

ที่อยู่ 
 
179/97 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- 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 รุ่นที่ 27/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย 

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

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

- 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 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

- ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จ ากัด 
- ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ ากัด 
-  ปี 2550 – ปี 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ปลิส จ ากัด 
(มหาชน) 

-  ปี 2549 – ปี 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัทโกลเบล็กโฮลดิ้ง 
แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

 

หน้า 2 ของจ านวน 2 หน้า 
 

 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง /กรรมการ
ผู้จัดการ 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จ ากัด 
- บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  ไม่ม ี

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี 3 เดือน 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน  250,000  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 

ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่ม ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554  - จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมด 6 ครั้ง 
- จ านวน 5 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 5 ครั้ง 
- จ านวน 3 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้หมด 3 ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่นี้ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประรยชน์ต่อบริษัทผ ) 

 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 

หน้า 1 ของจ านวน 2 หน้า 
 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
วันที่  2 มีนาคม 2558 

 

ข้าพเจ้าบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ขอรายงาน มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 14:30 น. ถึง 17:00 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุดังต่อไปนี้ 

 1.  การเพิ่มทุน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทัจาก 276,000,000 บาท เป็น 287,040,000 บาท 
โดยออกหุ้นสามัญ จ านวน 22,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รวม 11,040,000 บาท  

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จ านวน 22,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.5 บาท 
รวม 11,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
  2.1   รายละเอียดการจัดสรร  
จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 
วัน เวลา จองซื้อ 
และช าระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม 22,080,000 25 : 1 - เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปนัผล 

หุ้นปนัผล 

      
 

2.2 การด าเนินการของบริษทั กรณีทีม่ีเศษของหุ้น  
ในกรณีที่หุน้สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลค านวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บรษิัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการ

จ่ายหุ้นปันผล 

2.3 จ านวนหุน้คงเหลือที่ยังมิไดจ้ัดสรร 
 -  ไม่มี –  
 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุน้เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

   ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซ. แสงแจ่ม ถ. พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนญุาต (ถ้าม)ี  

 -  ไม่มี – 

 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 

หน้า 2 ของจ านวน 2 หน้า 
 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 เพื่อจัดสรรหุ้นปนัผลให้แก่ผู้ถือหุน้เดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเปน็หุ้นปนัผล
แทนการจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงินสด 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

 6.1  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท 

      6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมนุเวียนของบรษิัท 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รบัจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 7.1 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงนิได้นิตบิุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 

 7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุน้ปนัผล จะมีสิทธิรบัเงนิปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษทั 

8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนมุัติการเพิม่ทุน/ 
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 -  ไม่มี – 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

  
การด าเนินงาน วัน / เดือน / ปี 

การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 2 มีนาคม 2558 
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 17 มีนาคม 2558 
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ส าหรับการประชุมผู้ถือหุน้ 

18 มีนาคม 2558 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 21 เมษายน 2558 
  

บริษทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 

 

                  ลายมือช่ือ.............................................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบรษิัท 

                          (นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)  

                ต าแหน่ง                 กรรมการ  
 

 

                        ลายมือช่ือ.............................................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบรษิทั 

                         (นายสาธิต เหมมณฑารพ) 
  ต าแหน่ง                 กรรมการ 

 



 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 

92 ซ. แสงแจ่ม ถ. พระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศัพท์ +6626414777 

อีเมล์ info@goldentulipbangkok.com 
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