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บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่  0107554000208  www.pjw.co.th 
ส ำนักงำนใหญ่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชยั แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150 
โทร. 0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสำร 0-2898-0633 
สำขำ 1 เลขที่ 28 หมู่ 2 ต ำบลชัยมงคล  อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 
โทร.0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสำร 0-2150-5987, 0-3483-9320 
สำขำ 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบรุี  20110 
โทร. 0-3834-7187-8 โทรสำร 0-3834-7189 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด  (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
2. รายงานประจ าปี  2558 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) 
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาในวันประชุม) 
6. วิธีกำรลงทะเบียน และเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 
7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
8. หนังสือมอบฉันทะ 
9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
10. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี    
11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด 
(มหาชน)  ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558  รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 1 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 1 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัทยอ่ย  ในรอบปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท
ย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 
2,726.90 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิรวม 98.45 ล้านบาท รายละเอียดผลการด าเนินงานของ                      
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึ่งส่งมาใน
รูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้
ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี 2559 
ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนด (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558           
ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 2 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อต้ังส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และก าไรสะสม 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี   จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการและหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน 2,632.69 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 102.67 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิหลังหักส ารองตาม
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กฎหมายจ านวน 1.10 ล้านบาท เท่ากับ 101.57 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ในปีที่ผ่านมา ดังนี้  

รายการ ป ี2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 
1. ก าไรสุทธิ 102.67 ล้านบาท 16.73 ล้านบาท 
2. จ านวนหุ้นสามญั 574,079,945 หุ้น 552,000,000  หุ้น 
3. การจ่ายปันผลประจ าป ี   

 หุ้นปันผล (หุ้นเดิม/หุ้นปันผล)  - 25 : 1 

 เงินปันผล (บาท/หุ้น)    0.1000 - 
โดยจ่ายจาก ล้านบาท บาท/หุ้น ล้านบาท บาท/หุ้น 

 กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 40.19 0.0700 11.04 0.0200 

 กิจการที่ไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน  (Non BOI) 17.22 0.0300 - - 

4. รวมมูลค่ำกำรจำ่ยปันผลทั้งสิน้ 57.41 0.1000 11.04 0.02000 
(22.08 ล้านหุ้น) 

5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธ ิ 55.92% 66.01% 

6. วันที่จ่ายปันผล 23 พฤษภาคม 2559 18 พฤษภาคม 2558 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,103,997.25 บาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
28,703,997.25 บาท จ านวนดังกล่าวได้ส ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว  

อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 
57,407,994.50 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจากก าไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ภายใต้บังคับอัตราภาษีร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท  

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 

ทั้งนี้  อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
และก าไรสะสม  จะเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้นสามัญ 574,079,945 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเท่ากับร้อยละ 55.92 และเท่ากับร้อยละ 56.52 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และหลังหักส ารองไว้ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นประจ าปี 2559 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18  ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี
ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการผู้ออก
จากต าแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกได้  

ซึ่งการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปทีี่ห้า (5) ของบริษทัภายหลังที่บริษทั
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัมี
รายชื่อดังต่อไป 

1. รศ.ดร.เอกชัย   นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ 
2. นางมาลี   เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. ดร.พิรุฬห์   เหมมณฑารพ กรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  แต่ไม่มีผู้ใด
เสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท 
ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมี คุณสมบัติตามที่
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง
ก าหนดแล้ว  จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้         
ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้

1. รศ.ดร.เอกชัย   นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ 
2. นางมาลี   เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. ดร.พิรุฬห์   เหมมณฑารพ กรรมการ 

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
หนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น  รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนก าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) 
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ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครั้งนี้  ณ  วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 10 มีนาคม 2559 
รายชื่อผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ 

เป็นกรรมการ 
ต าแหนง่ จ านวนหุ้น สัดส่วน 

การถือหุ้น 
สิทธิในการ 
ออกเสียง 

1. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการอิสระ 156,000  0.03% 156,000  
2. นางมาลี   เหมมณฑารพ กรรมการ 114,797,874  20.00% 114,797,874  
3. ดร.พิรุฬห์    เหมมณฑารพ กรรมการ 35,688,640  6.22% 35,688,640  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2557 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และได้น าเสนอ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบ 
แทนแล้ว โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดย
เสนอให้มีผลในปีปฎิทิน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น  โดย
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2559  (ปีที่เสนอ)  
)บำท( 

ปี 2558 
)บำท( 

1. เบี้ยประชมุ   

 ประธำนกรรมกำร 25,000 25,000 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำร 15,000 15,000 

 ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 15,000 15,000 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 15,000 

 กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย 10,000 10,000 

2. ค่ำตอบแทนรำยเดือน )เฉพำะกรรมกำรอิสระ) 10,000 10,000 
3. โบนัส ส ำหรับกรรมกำรอิสระ  จ ำนวนรวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 1,000,000 1,000,000 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะ
ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้นเท่านั้น  
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ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจ าปีภายใต้หัวข้อเรื่องการ
จัดการ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์             
(ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของนำยพจน์ อัศวสันติชัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4891 แห่งส ำนักงำนสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด โดยประเมิน
ควำมเป็นอิสระและผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับปี 2558 และเป็นปีที่ 3 ของผู้สอบบัญชีที่ลงนำมรับรองงบ
กำรเงิน โดยเห็นว่ำ เป็นผู้มีควำมเข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพด้วยควำมเป็นอิสระ มี
ควำมเป็นกลำง มีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถและส่งมอบงำนตรวจตำมเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ  มีผลกำร
ปฏิบัติงำนโดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ มีควำมเป็นอิสระเพียงพอ  เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559   ให้แต่งตั้ง 

1. นำยพจน์  อัศวสันติชยั ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4891  และ/หรือ  
2. นำยธนะวฒุ ิ พิบูลย์สวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่ 6699  และ/หรือ  
3. นำงสำวสุลสิต  อำดสว่ำง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่7517    

แห่งส ำนักงำนสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
เฉพำะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยส ำหรับปี 2559  ทั้งนี้ถือเป็นปีที่ 4 ของของนำยพจน์ อัศวสันติชัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4891 แห่งส ำนักงำนสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด   และ
ก ำหนดค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,855,000 บำทต่อปี  โดยรวมค่ำตรวจสอบและรับรองกำรปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) กรณีมีกำรตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
เพิ่มเติม  ค่ำตรวจสอบบัตรละ 40,000 บำท  กรณีมีกำรเปิดบริษัทย่อยในระหว่ำงปี ให้ก ำหนดค่ำสอบบัญชี
ได้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น เช่น ค่ำพำหนะเดินทำงปฏิบัติงำน
ต่ำงจังหวัด โดยผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อเสนอข้ำงต้น  ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/
หรือ นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งส านักงานสอบบัญชี บริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ส าหรับปี 2559 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,855,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบ
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และรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี 
ให้ก าหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ
เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบญัช ี 
ค่าสอบบัญช ี รอบปีบัญช ี2559 รอบปีบัญช ี2558 

1. ค่าสอบบัญช ี 1.855 ล้านบาท 1.835 ล้านบาท 
2. ค่าบริการอื่น ๆ - - 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนใน
อนาคต เป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู ้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอยีดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค ์ : เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษทัให้สอดคล้องกับแผนการเติบโต และการลงทุนใน
อนาคต  เป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู ้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบชุื่อผู้ถอืหรือไม่ระบชุื่อผู้ถือ ประเภทไมด่้อยสิทธิ ซึ่งอาจ
มีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรอืไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้

วงเงินรวมของหุ้นกู้
ทั้งหมด 

: ไม่เกิน 500 ล้านบาท (ห้าร้อยลา้นบาทถ้วน) 

มูลค่าที่ตราไว ้ : 1,000 บาท (หนึง่พันบาท) 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

อาย ุ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
พิจารณาการก าหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร 
ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด 

วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็น
รุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน  (Revolving) และสามารถออก
และเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับ
ผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารน้ันๆ ก าลังจะครบก าหนดช าระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อน
ก าหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง 
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เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัท ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ข้างต้น บริษัท สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอน
หรือช าระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของ
หุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้ 

 : ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการบริษัทผู้มีอ านาจลงนาม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นายวิวรรธน์  เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ 
2. นายสาธิต  เหมมณฑารพ     ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร / กรรมการ 
3. นางมาลี  เหมมณฑารพ       รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร / กรรมการ 

  เป็นผู้มีอ านาจดังต่อไปนี ้

1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ เช่น การก าหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้  ที่จะออกและ
เสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการช าระเงิน
ต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น  

2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์  และ/หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี

อ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ รวมถึงการน าหุ้นกู้ ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตรา

สารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาตกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ทีจ่ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่  และยื่นต่อบรษิทัก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย
ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึง่แต่งตัง้ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น โปรดใชห้นังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษทั  ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกับหนงัสือมอบฉันทะ(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8. และ 9.) เพื่อเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ 
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ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลักฐานตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  5. และ 6. และ 8. มาแสดง
เพื่อลงทะเบยีนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องน ามา
แสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทดังรายละเอียด
ในส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. 

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หาก
ท่านมีค าถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งค าถามไปล่วงหน้าได้ที่ 
E-mail  IR-PJW@PJW.CO.TH หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987   

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 
เวลา 14.00 น. ณ  ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม  ถนน
พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

อน่ึง บริษัทได้ก าหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2559 (Record Date) และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2559 

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแต่ไม่ได้มีการ
แจกของที่ระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจ าปี 2558 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ณ วันที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 หรือกรอกแบบฟอร์มในส่ิงที่ส่งมาด้วย 10. เพื่อส่งโทรสารไปที่ 0-2150-5987              
E-mail  IR-PJW@PJW.CO.TH  เพื่อบริษัทจักได้จัดส่งให้ท่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  
 

                 (ดร. ด าริ  สุโขธนงั) 

               ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที ่
 ประชุมเมื่อวันที ่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร. ด าริ สุโขธนัง   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์   ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 
5. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน   กรรมการอสิระ  
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ   ประธานกรรมการบรหิาร 
7. นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  
8. นางมาลี เหมมณฑารพ    กรรมการ 
9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ 
1. นางพริม ชัยวฒัน ์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชแีละการเงินและเลขานุการบริษทั 
2. นายเชาว์พงษ์ พพิัฒน์เจษฎากุล  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏบิตัิการ 
3. นางสาวนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก  ผู้อ านวยการสายงานประกันคุณภาพ 
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล  ผู้อ านวยการสายงานปฏบิัติการ 

ผู้เข้าร่วมประชมุอื่นๆ  
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั   ผูส้อบบัญชี จากบรษิัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
2.  นายอภิชัย ศรีทอง    ผู้จัดการ จากบริษัทสอบบญัชธีรรมนิติ จ ากัด  
3. นายสมยศ สุธีรพรชยั    ที่ปรึกษากฎหมาย จากบรษิัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

  
เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าริ สุโขธนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 39 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 401 ราย รวมทั้งส้ินจ านวน 440 คน นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 
448,988,975 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3386 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จ าหน่าย
ได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 552,000,000 หุ้น)  ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
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หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 24 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 7 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จ านวน 63 ราย  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 408 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ  จ านวน  
471 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งส้ิน 449,816,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4884 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมแต่
ละท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 

2. การประชุมจะพจิารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชญิประชมุ โดยน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนั้นๆ กรณีทีผู่้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น  กรุณายกมือขึ้นและขอใหท้่านแจ้งชื่อและนามสกุล  และในกรณี
ที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ทีป่ระชมุทราบดว้ยทุกครั้ง 

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด  ขอให้ลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน  และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน  เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย  และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง  โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามล าดับ  ทั้งนี้ ส าหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และ
งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนและจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
รายบุคคล 

4. ผู้ถือหุ้นทุกทา่นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  ผู้ถือหุ้นท่านใดทีม่ีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 22,080,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน และวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 และ
อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการประชุม ครั้งที่ 1/2557 และ ครั้ง
ที่ 1/2558 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม  โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรือ
อนุมัติเป็นเอกฉันท์  
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้สอบถามเกี่ยวกบัวิธีการประชมุและการลงคะแนนเสียง 
พ.ต.อ.สรุเทพ อภัยจติ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง ได้เสนอให้ประธานแนะน าคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน  
ต่อจากน้ัน ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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วาระที่  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ  ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2557 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 449,171,710 100.00 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

ประธานฯ   ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏตามรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดี-รอม(CD-
Rom) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ    ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ  ได้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

ในปี 2557 บริษัทมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากการที่บริษัทมีการขยายก าลังการผลิต ในขณะที่ยอดส่ังซื้อของตลาดชิ้นส่วนยาน
ยนต์หดตัวลง และในส่วนของตลาดกลุ่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวจากปี 2557 ที่บริษัทขยายก าลังการ
ผลิตรองรับประมาณการยอดขายของลูกค้าน้ัน แต่ลูกค้าประสบปัญหาเล่ือนแผนการตลาดจึงส่งผลให้มีการ
ส่ังสินค้าล่าช้า แต่ในส่วนที่บริษัทขยายตัวไปรองรับในปี 2557 จะถูกน ามาใช้ในปี 2558 นี้ ซึ่ง ณ ตอนนี้
ทางบริษัทมีการใช้อัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นแล้ว  

สัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556   
ได้ ดังนี้  

กลุ่มผลิตภัณฑ ์
สัดส่วนรายได ้ อัตราการ

เติบโต ปี 2557 ปี 2556 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน 60% 61% 7% 
กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต ์ 16% 14% 25% 
กล่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว 14% 13% 13% 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ ายาเคม ี 10% 12% -3% 
รวมทุกผลิตภัณฑ ์ 100% 100% 9% 
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ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,300.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
184.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 จากปีก่อน  

โดยในปี 2557 บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 14.81 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 18.75 ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.36 เป็น ร้อยละ 11.70 และอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 
1.54 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.83 

ทั้งนี้สาเหตุที่ท าให้อัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิลดลงนั้น เนื่องมาจากบริษัทมีการจ้างบุคลากร
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับอัตราการใช้ก าลังการผลิตในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมไปถึงในด้านของโรงงานพ่น
สีที่เพิ่งด าเนินการสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีที่ 2557 แต่ยังไม่มีอัตราการใช้ก าลังการผลิต เนื่องจากบริษัทมีค่า
เส่ือมราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในส่วนเตรียมการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว  อีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ก าไรของบริษัทลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงได้รับภาวะกดดันจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาเม็ด
พลาสติกในตลาดโลก ซึ่งจากข้อมูลราคาเม็ดพลาสติกที่รวบรวมโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พบว่าราคาเม็ดพลาสติกในปี 2556 และ 2557 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายเดือน ราคาเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 
80 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน หากหักในช่วงปลายปีที่ราคาเม็ดพลาสติกลดลงมา 

คุณวิกรม โลหวริตานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  ได้สอบถามถึงในส่วนตลาดยานยนต์ที่คาดว่าจะ
ดีขึ้นในปี 2558 หรือปีอื่น มีการเจริญเติบโตเท่าไหร่ และเนื่องจากราคาน้ ามันตลาดโลกลดลง ต้นทุนในการ
ผลิตจะลดตามหรือไม่ จะลดลงเท่าไหร่ทั้งในปี 2558 และปี 2559 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชี้แจงว่าในเรื่องของตลาดยานยนต์ในปี 2558  ยังคง
ไม่ดีขึ้น จากการประมาณการภาพรวมของสถาบันยานยนต์หรือสภาอุตสาหกรรมหรือภาครัฐ ซึ่งจะทรงตัว
ไม่แตกต่างจากปี 2557 แต่ทางสภาอุตสาหกรรมและสถาบันยานยนต์ตั้งเป้าหมายในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรภายในประเทศ โดยในปี 2563 ประเทศไทยหากยังคงมีเป้าหมายก าลังการผลิตรถยนต์ 3.5 ล้าน
คันตามการคาดการณ์ดังเดิม ซึ่งอีก 5 ปีก าลังการผลิตรถยนต์จะเพิ่มจากปี 2557 จ านวน 1 ล้านคัน 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30-40 เนื่องจากมีการเปิดการค้าอาเซียนและตลาดส่งออก คาดการณ์ว่าแนวโน้ม
เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ ส่งผลให้ก าลังการซื้อฟื้น
ตัวดีขึ้น ตลาดยานยนต์ในปี 2559 จะดีขึ้นตามการคาดการณ์ ในส่วนของบรัษัทมีการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการของบริษัทจะดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีสัญญาในส่วนของการผลิตสินค้าใหม่กับลูกค้าเมื่อ  2 ปีที่
ผ่านมา ซึ่งจะเร่ิมผลิตในปี 2558 และปี 2559 โดยปัจจุบันบริษัทได้ท าการผลิตไปบางส่วนแล้ว และในเรื่อง
ของราคาน้ ามันที่ลดลงมีผลต่อโครงสร้างต้นทุนไม่มาก เนื่องจากค่าขนส่งของบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายเพียง
เล็กน้อย หากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบ ซึ่งใน
กระบวนการผลิตทางบริษัทใช้แก๊สธรรมชาติเป็นหลักโดยราคาน้ ามันปรับตัวลง แต่ราคาแก๊สธรรมชาติ
ไม่ได้ปรับตัวลงหรือลดลงเพียงเล็กน้อย จึงไม่ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ าลง เช่น ราคาน้ ามันจาก
เดิมที่ 100 ดอลล่าร์ลดลงเหลือ 50 ดอลล่าร์ แต่ราคาวัตถุดิบจากเดิมที่ 55 บาท ลดลงเหลือ 48 บาท ซึ่ง
สัดส่วนการลดลงของราคาวัตถุดิบไม่ได้ผันแปรตามราคาน้ ามัน 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม   ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2557  

 ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามทีเ่สนอ    
(เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติในวาระนี้) 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานแล้ว   ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
ประธานฯ   ได้มอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบ
การเงิน ในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดังนี้ 

 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,384.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 353.26 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เพื่อรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 และโรงงานพ่นสี

เป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท  

 ส่วนหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสัดส่วนหนี้สินระยะส้ันอยู่ที่ร้อยละ 51 

และสัดส่วนหนี้สินระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 49 ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 

1.2 เป็น 1.6 เท่า สัดส่วนของดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม 17.40 ล้านบาทเป็น 32.12 ล้านบาท  

 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ ปี 2557 ดังนี ้
อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.74 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.30 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน)  57.11 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  8.69 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)  41.41 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  5.92 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย (วัน)  60.77 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน) 37.76 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร   

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 14.81 

อัตราก าไรสุทธ ิ(%) 1.54 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.83 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.60 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 11.17 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1/ 1.04 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.60 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 2.23 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

คุณวิกรม โลหวริตานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การท างาน ในปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมดีขึ้นเป็นร้อยละ 1.60 เนื่องจากสาเหตุใดปี 
2556 และปี 2555 สูงถึงร้อยละ 8.30 และ 15.36 ตามล าดับ 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเน่ืองจากปี 2555 ทางบริษัทมีสินทรัพย์ถาวร
ต่ าแต่ ขณะที่ก าไรของปี 2555 สูง จึงท าให้สัดส่วนก าไรของสินทรัพย์สูงมาก แต่ปี 2557 ทางบริษัทมี
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้าน และก าไรไม่ได้สูงมาก เนื่องจากทางบริษัทได้รับภาวะกดดันในเรื่อง
ตลาดยานยนต์ที่หดตัวลง และวัตถุดิบเม็ดพลาสติกในตลาดโลกสูงขึ้น รวมถึงในเรื่องของการปรับค่าแรง 
การเตรียมบุคลากรในการผลิตสินค้าใหม่ให้กับลูกค้ายานยนต์ และเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
โรงงานพ่นสี ทุกเรื่องที่ชี้แจงไปนั้นส่งผลกระทบให้ก าไรในปี 2557 ลดลงต่ ามาก แต่บริษัทมีทรัพย์สินที่
เพิ่มขึ้นสูงมาก จึงท าให้สัดส่วนสินทรัพย์ต่ ามาก 

คุณวิกรม โลหวริตานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากที่บริษัทมีการลงทุนสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ล้าน แต่ในช่วงปัจจุบันสภาวะตลาดค่อนข้างซบเซา ภายในปี 2558 อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวมของบริษัทจะมีผลด าเนินการคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าส าหรับการประมาณการอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวมในปี 2558 คาดการณ์ยาก แต่ในส่วนของอัตราการใช้ก าลังการผลิตของบริษัทปัจจุบันที่
ได้จากสินทรัพย์ที่บริษัทได้ลงทุนไปสามารถใช้ในการด าเนินงานประมาณ 2-3 ปี ซึ่งภายในอนาคตหลังจาก
นี้บริษัทจะมีการลงทุนลดลงค่อนข้างน้อยมาก ถ้าหากเป็นการลงทุนใหม่จะเป็นการลงทุนเฉพาะในส่วนของ
การเปล่ียนเครื่องจักรเก่าล่าสมัยเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยทดแทน จะไม่มีด้านการลงทุนขยายโครงการใหม่ 
เพราะเน่ืองจากทางบริษัทได้ลงทุนเพื่อรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายในปี 2557 ยกเว้นในส่วนการ
ลงทุนที่เป็นสัญญารองรับหรือเป็นสัญญาระยะยาวทางบริษัทถึงจะพิจารณาการลงทุน ซึ่งในอนาคตอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมจะปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ เนื่องจากทางบริษัทมีความสามารถในการขาย
สินค้ามากขึ้น รวมทั้งทางบริษัทมีการลงทุนน้อยลง 

คุณวิกรม โลหวริตานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากที่บริษัทมีการลงทุนในโรงงาน
พ่นสี จ านวน 300 ล้าน หลังจากน้ีบริษัทจะมีการวางโครงการใดอีก 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของโรงงานพ่นสีทางบริษัทได้ใช้ใน
การพ่นสีผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ เช่น ปั๊มเปอร์ สปอยเลอร์ สเกิร์ตและอุปกรณ์แต่งรถอื่นๆ ซึ่ง
ในปัจจุบันรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานรถยนต์ เป็นแบบ OEM (Original Equipment Supplier) ซึ่งจะ
ติดอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆออกมาจากโรงงานรถยนต์ พร้อมทั้งบริษัทมีเคร่ืองจักรที่สามารถเป่าพลาสติกและ
ฉีดพลาสติกออกมาเป็นอุปกรณ์ชุดแต่งรถยนต์ได้หลากหลาย เพราะฉะนั้นปัจจุบันบริษัทมีความสามารถใน
การผลิตครบวงจรส าหรับอุปกรณ์ชุดแต่งรถยนต์  ในอนาคตหากยอดขายรถยนต์กลับมาเติบโตเช่นเดิม ใน
ส่วนที่บริษัทลงทุนไปจะใช้ก าลังการผลิตเต็มที่ภายใน 5 ปี ซึ่งทางบริษัทจะใช้เวลาประมาณอีก 2 ปีถึง
จุดคุ้มทุน และปีถัดไปทางบริษัทถึงจะเกิดก าไรส่วนต่าง 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร   ได้กล่าวอธิบายเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น  หากยอดขาย 1 
บาทจะใช้ทรัพย์สินประมาณ 0.7 บาท ซึ่งการขายสินค้าจะเป็นราคา 1.70 บาท แต่เนื่องจากโครงสร้าง
ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น ทางบริษัทจึงหันมาใช้เครื่องจักรมากขึ้นแทนการใช้แรงงาน สังเกตจากการลงทุน
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ทางด้านสินทรัพย์มากขึ้นในอัตราส่วน 0.7 บาท และจ้างแรงงานลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนแสดง
ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น ทั้งนี้จะต้องวิเคราะห์ร่วมกับก าไรขั้นต้น หากจะวิเคราะห์เพียงแต่ในส่วน
ของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมอย่างเดียวไม่ได้ และในปัจจุบันทรัพย์สินที่บริษัทใช้ในการผลิต
สินค้าประมาณ 2,000-2,400 ล้านบาท แต่ยอดขายสินค้าเพียงประมาณ 2,300 ล้าน ซึ่งบริษัทใช้ทรัพย์สิน
ยังไม่คุ้ม การท างานร้อยละ 50-60 หากในอนาคตอีก 2 ปีบริษัทเติบโตปีละร้อยละ 15 จากยอดขายสินค้า
ของบริษัทจากเดิม 2,300 ล้านบาทจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถึงจุดคุ้มทุน 
และในส่วนของการลงทุนในโรงงานพ่นสีในปี 2557 เกิดรายได้ใกล้เคียงประมาณ 100 ล้านบาท  ส่วนในปี
นี้คาดการณ์รายได้โรงงานพ่นสีประมาณ 100 กว่าล้าน แต่ในปัจจุบันอัตราก าลังการผลิตของโรงงานพ่นสี
สามารถสร้างรายได้ประมาณ 500-600 ล้านบาท โดยทางบริษัทจะผลักดันในเรื่องการท างานของโรงงาน
พ่นสีให้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและลงทุนเพิ่มเติมน้อยลง ในด้านของบรรจุภัณฑ์อื่นทางบริษัทมีก าลังการ
ผลิตส่วนเกินมากขึ้น ดังเช่นที่คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวไว้หากจะมีการ
ลงทุนในโครงการใหม่จะเป็นการลงทุนในส่วนที่มีสัญญารองรับและสัมพันธ์กับการลงทุนกับรายได้ที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งทางฝ่ายขายจะขายสินค้าจากการผลิตสินค้าโดยเคร่ืองจักรที่มีอยู่ ยกตัวอย่างขณะนี้ทางบริษัทมี
รถบัส 1 คันแต่บรรทุกคนเพียงครึ่งคัน และวิ่งรถรับคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งระหว่างทางที่วิ่งรถไปจะเกิด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ ามัน ค่าสึกหรอ จะไม่ซื้อรถบัสใหม่  แต่ค่าซ่อมแซมระหว่างทางจะเรียนให้ผู้ถือ
หุ้นทราบก่อนเบื้องต้นหากในอนาคตจะมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อทดแทนทรัพย์สินเก่าที่เส่ือมโทรม
ตามอายุการใช้งาน เช่นเดียวกับรถเก่าซึ่งหมดสภาพค่าซ่อมแซมสูง ค่าไฟฟ้าสูง ค่าแรงสูง ดังนั้นจะต้องมี
การซื้อทรัพย์สินทดแทนตามระยะเวลา 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติเปน็เอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบรบัรองจากผู้สอบบัญชขีองบริษทัแล้ว ดว้ย
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ีงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 449,615,410 100.0000 

2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 0 0.0000 

  
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อต้ังส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผล

การด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุวา่ จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปบีัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ที่ผ่านมา บริษทัมีรายได้จ านวน จ านวน 2,201.07 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ จ านวน 16.73 ล้านบาท 
ดังนั้น จึงขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 365,608.52 บาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 27,600,000 บาท จ านวนดังกล่าวได้
เป็นการตั้งส ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั 
จ านวนไม่เกิน 22,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 25 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 11.04  ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.020 บาทต่อ
หุ้น  ทั้งนีใ้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด
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แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (ก่อนปรับลด)  คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 66.01  
อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว เปน็ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบริษัท  

โดยการจ่ายปันผลเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของกจิการที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มสิีทธิรับปันผล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญตัิหลักทรพัย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายปันผล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตั้งส ารองตาม
กฎหมายและการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557   ตามรายละเอียดที่
เสนอ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 365,608.52 บาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 27,600,000 บาท     
จ านวนดังกล่าวได้เป็นการตั้งส ารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   และจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามัญของบริษัท จ านวนไม่เกิน 22,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท  ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 11.04  ล้านบาท  
หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.020 บาทต่อหุ้น  ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นเดิม
หลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.020 บาท (ก่อนปรับลด) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับปันผล ณ วันที่ 
6 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558    และก าหนดจ่ายปันผล ณ 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 449,784,510 100.0000 

2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 22,080,000 หุ้น เพื่อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล 
 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทได้มีมติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
ตามที่ระบุไว้ ในวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
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จากเดิม 
จ านวน  276,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีน 
จ านวน  287,040,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 574,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่  จ านวน 22,080,000 หุ้น  มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท 

และใหแ้ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ดังนี ้

ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจ ำนวน : 287,040,000   บำท  (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้ำนส่ีหมื่นบำท) 
          แบ่งออกเป็น  : 574,080,000    หุ้น    (ห้ำร้อยเจ็ดสิบสี่ล้ำนแปดหมื่นหุน้) 
          มูลค่ำหุ้นละ : 0.5 บำท     (ห้ำสิบสตำงค์) 

โดยแยกออกเป็น 
          หุ้นสำมัญ  : 574,080,000  หุ้น          (ห้ำร้อยเจ็ดสิบสี่ล้ำนแปดหมื่นหุน้) 
          หุ้นบุริมสิทธ ิ :                        หุ้น    (…….-………) 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม     ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
22,080,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 22,080,000 หุ้น 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซี่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 449,784,510 100.0000 

2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากบริษัทได้มีมติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามที่
ระบุไว้ในวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปัน
ผลจากผลการด าเนินงานส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่าย
ปันผล  จ านวนไม่เกิน 22,080,000 หุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวนไม่เกิน 22,080,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิรับปันผล  
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ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 
22,080,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิรับปันผล ด้วย
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ีงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 449,784,610 100.0000 

2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
จะต้องออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายห ลังจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ 
ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  
ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท 
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายคงศักดิ์  เหมมณฑารพ 
2. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ 
3. นายณัฐวุฒิ  เขมะโยธิน 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในเว็บไซตข์องบรษิัท [ตัง้แต่วันที่ 26 
กันยายน 2557 ถึง วันที่ 30 ธนัวาคม 2557] แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท  คณะกรรมการ ขอ
เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก ่

1. นายคงศักดิ์  เหมมณฑารพ 
2. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ 
3. นายณัฐวุฒิ  เขมะโยธิน 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความ 
สามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น  รายละเอียด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม 
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยการพิจารณาร่วมกันกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ 

-พระราชบัญญัติ บรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ 
-ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และ 
-ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ 
-ประกาศของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องก าหนด 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แตไ่มม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่
ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
เป็นรายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติการแต่งตัง้กรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
ดังนี ้

(1) นายคงศักดิ์  เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 449,666,110 99.9733 

2. ไม่เห็นด้วย 95,000 0.0211 

3. งดออกเสียง 25,000 0.0056 

(2) นายวิวรรธน์  เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 449,761,110 99.9944 

2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 25,000 0.0056 

(3) นายณัฐวุฒิ  เขมะโยธิน 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 447,761,110 99.5498 

2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 2,025,000 0.4502 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 และอนุมัติจา่ยคา่ตอบแทน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับการประชุมคร้ังที่ 1/2557  และ คร้ังที่ 1/2558 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกัน
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิง
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 ซึ่งจัดท าขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้มีการเรียกประชุมและพิจารณาในเรื่องนโยบายและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งส้ิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณานโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งการ
ประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน จึงยังไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนอันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจ านวน
รวมทั้งส้ินไม่ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมี
มติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ 

1. เบี้ยประชมุคณะกรรมการบรษิัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ  25,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  15,000 บาท ต่อคร้ังที่เข้าประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  15,000 บาท ต่อคร้ังที่เข้าประชุม 
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเส่ียง  และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับกรรมการอิสระ  ท่านละ 10,000 บาท 
3. โบนัส ส าหรับกรรมการอิสระ  จ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,000,000 บาท 

และพิจารณาและอนุมัติจา่ยค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อันได้แก่ คา่เบี้ยประชมุ 
ส าหรับการประชมุที่ผ่านมาจ านวน 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียด
ข้างต้น 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นทีม่ีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชมุในครัง้นี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 900,000 เสียง 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม ดังนี ้
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มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 448,886,110 99.7999 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 900,000 0.2001 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี  นอกจากนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ .39/2548  เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการรายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20)  ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติ
หน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ 
บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและแต่งตั้ง    
นายพจน์  อัศวสันติชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891  และ/หรือ นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์    ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ  นางสาวสุลสิต  อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517  แห่ง
ส านักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  เฉพาะ
บริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยส าหรับปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
1,835,000 บาทต่อปี กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้ก าหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 
บาทต่อหนึ่งบริษัท โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม  ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 
บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษทัตามรายชื่อที่
เสนอ และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,835,000 บาทต่อป ีตามรายละเอียด
ที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 449,791,110 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
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 วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

คุณวิกรม โลหวริตานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง  ได้สอบถามในเรื่องการเปิดการค้าเสรีอาเซียน
ทางบริษทัมแีผนกลยุทธ์อย่างไร  

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร   ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มีมาตรการในเรื่องการเตรียม
ตัวเข้าสู่การค้าเสรีอาเซียนมาเป็นเวลา 2 ปี เรื่องชิ้นส่วนยานยนต์บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในโรงงานพ่นสี
แทนที่จะลงทุนในตลาดอินโดนีเซีย เนื่องจากก่อนหน้าน้ีทางบริษัทมีทีมงานศึกษาแหล่งการลงทุนในตลาด
ประเทศอินโดนีเซียของคุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พบว่าในปัจจุบันยังไม่มีความ
เหมาะสมด้านการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทจึงปรับเปล่ียนมาลงทุนในโรงงานพ่นสีแทน จากเดิม
ที่บริษัทจะน าผลิตภัณฑ์สินค้ารูปแบบเดิมขายในตลาดต่างประเทศบริษัทได้ปรับเปล่ียนมาเป็นเพิ่มเติม
กลุ่มการค้าเดิมคือกลุ่มลูกค้ายานยนต์ให้ครบวงจรมากขึ้น ในส่วนโรงงานพ่นสีทางบริษัทได้มีการใช้
เคร่ืองจักรที่ทันสมัยและพัฒนาสินค้าเดิมให้มีคุณภาพ เนื่องจากการแข่งขันมีความรุนแรงน้อยกว่า เพราะ
แข่งขันในเรื่องคุณภาพโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง  

และจากนี้เมื่อมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียนบริษัทจะลงทุนในต่างประเทศหรือไม่นั้น หากวิเคราะห์จากงบ
การเงินซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอัตราการใช้ก าลังการผลิตของบริษัทที่มีอยู่ผลิตสินค้าได้ยังไม่เต็มจ านวน พร้อม
ทั้งบริษัทยังไม่มีส่วนเกินในด้านศักยภาพทางการเงินมากเพียงพอที่จะลงทุนในต่างประเทศ แต่หากมองใน
แง่ของด้านตลาดยานยนต์ของต่างประเทศจะเข้ามาแข่งขันในตลาดประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งในการหารือกับ
ผู้ประกอบการยานยนต์ในประเทศไทยหลายราย เรื่องของการแบ่งส่วนตลาดยังคงเป็นประเทศไทยที่มีฝีมือ
ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้มีประสิทธิภาพที่สุดในอาเซียน แต่ในด้านของรถยนต์อีโคคาร์ส่วนแบ่ง
การตลาดจะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย หรือ ฟิลิปปินส์มากขึ้น เน่ืองจากคล้ายกับประเทศไทยในสมัยก่อนที่มี
รถจักรยานยนต์มากขึ้น  จนถึงวันหนึ่งประชาชนมีฐานะทางการเงินดีขึ้นเปล่ียนจากเดิมใช้รถจักรยานยนต์
มาเป็นรถยนต์แทน แต่เป็นรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซียเป็นรถยนต์ราคาและคุณภาพไม่สูงมาก ส่วน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอมรับในอาเซียนในเรื่องคุณภาพของฝีมือแรงงาน  

โดยภาพรวมช่วงระยะส้ัน 1-2 ปีหน้าบริษัทคาดการณ์ในด้านการแข่งขันหลังจากเปิดการค้าเสรีอาเซียน
ประเทศไทยจะยังไม่มีการน าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทดแทน แต่ในระยะยาวบริษัทต้องวิเคราะห์ใน
ภายหลัง จากข่าวหนังสือพิมพ์ไม่นานมานี้ประเทศเวียดนามได้น าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้น เนื่องจาก
การเปิดการค้าเสรีอาเซียนท าให้ลดช่องว่างในเรื่องภาษีน าเข้า ซึ่งราคาผลิตกับน าเข้าต่างกันไม่มาก จาก
เดิมหลายปีก่อนประเทศไทยน าเข้ารถยนต์จะเสียภาษีน าเข้าสูงมาก แต่ปัจจุบันประมาณร้อยละ 5 เช่น 
รถยนต์จากไทยราคา 1 ล้านบาท ส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียรวมภาษีราคา 1.05 ล้านบาท กลับกัน
รถยนต์จากประเทศอินโดนีเซียราคา 1 ล้านน าเข้ามาประเทศไทยรวมภาษีราคา 1.05 ล้านบาท แต่
เน่ืองจากฐานการผลิตยานยนต์ของประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ ซึ่งท าให้ผู้บริโภคจะยัง
ไม่น าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ เนื่องจากยังไม่มีความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ แต่ในอีกแง่ผู้บริโภคจะ
น าเข้ารถยนต์จากประเทศที่มีความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้าน
การแข่งขัน แต่ในอนาคตประเทศที่อยู่ในอาเซียนมีอัตราการเจริญเติบโตสะสมเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่ง
อนาคตภายใน 10 ปี การเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนไม่มีผลต่อประเทศอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ 
เนื่องจากอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์น าเข้ารถจากประเทศไทยน้อยมาก เป็นผลมาจากภายในประเทศ
อินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์เป็นแหล่งผลิตรถยนต์อีโคคาร์ที่มีราคาต่ ากว่าราคารถยนต์ที่จะน าเข้าจากประเทศ
ไทย เนื่องจากรถยนต์ที่น าเข้าจากประเทศไทยไม่ใช่อีโคคาร์ราคาจะสูงกว่า และอัตราการครอบครอง
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รถยนต์ต่อคนในประเทศไทยสูงกว่าประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โอกาสที่ต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยจะน้อยลง แต่มีโอกาสไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ ซึ่งบริษัทอาจจะ
เสียเปรียบในด้านไม่เข้าไปลงทุนจากที่ประเทศอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ซึ่งมีโอกาสการเจริญเติบโต
เพิ่มขึ้น แต่การลงทุนในต่างประเทศมีข้อจ ากัดในเรื่องกฏหมายกฎระเบียบ ความคล่องตัวในการด าเนิน
ธุรกิจ หรือการแข่งขันในด้านราคากับคู่ค้าภายในต่างประเทศนั้น จากที่บริษัทศึกษาตลาดยานยนต์มี
ความเห็นควรรอวิเคราะห์ภาพรวมในอนาคตก่อน  

ในส่วนด้านบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ 1 ในอาเซียน อาทิเช่น 
บรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน บรรจุภัณฑ์นมหรือนมเปรี้ยว โดยบริษัทมีคู่ค้าที่มีผลประกอบการค่อนข้าง
ใกล้เคียงกันตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคู่ค้าดังกล่าวคงไม่มาลงทุนในประเทศไทย เน่ืองจากทางบริษัท
มีส่วนแบ่งการตลาดสูงในประเทศและอัตราการเจริญเติบโตภายในประเทศไทยไม่สูงมาก เช่น น้ ามันเคร่ือง
มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 5 ทั้งนี้อัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 5 ไม่สามารถดึงดูดให้ต่างประเทศเข้า
มาลงทุนภายในประเทศไทย ในแง่ของประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโต
สูงสามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้าไปลงทุนมากกว่า และผู้ประกอบภายในประเทศดังกล่าวน่าจะขยาย
การตลาดภายในประเทศตัวเองมากกว่า และทางบริษัทก็จะไม่เข้าไปลงทุนเช่นกันเนื่องจากมีข้อจ ากัดใน
การลงทุนในต่างประเทศ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์นมหรือนมเปรี้ยวประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก
ในตลาดการค้าเสรีอาเซียน ทางกลับกันบริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืนใน
ประเทศจีนหลังจากที่เข้าไปลงทุนในเมืองเทียนจินเป็นเวลา 3-4 ปี เน่ืองจากการศึกษาพบว่าประเทศจีนยัง
มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ปัจจุบันบริษัทที่ลงทุนในประเทศจีนค่อนข้างมีรากฐานที่มั่นคงมีอัตราก าร
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยผลิตสินค้าคุณภาพสูงซึ่งปัจจุบันบริษัทในประเทศจีนสามารถมีก าไรและ
ราคาขายค่อนข้างดี ทั้งนี้ค่าแรงประเทศจีนสูงกว่าประเทศไทยประมาณ 1 เท่าค่าแรงประมาณ 500 บาท 
ซึ่งทางบริษัทมีเตรียมการในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปลงทุน โดยใช้เครื่องจักรมากกว่าการใช้คน ในปี 2558 
บริษัทคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 30 และในปี 2559 คาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
เนื่องจากได้รับค าส่ังซื้อจากบริษัทน้ ามันพร้อมทั้งมีสัญญาซื้อขาย 80 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปีเริ่ม 1 
มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง สรุปภาพรวมการเปิด
การค้าเสรีอาเซียนบริษัทมีความคิดเห็นไม่สมควรไปลงทุนต่างประเทศ พร้อมทั้งไม่มีภัยคุกคามจากนัก
ลงทุนต่างประเทศ 

คุณวิกรม โลหวริตานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามในเรื่องบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน
(เทียนจิน) ผลิตสินค้าผลิตภัณฑแ์บบใดเป็นตัวหลัก 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชีแ้จงว่า บริษัทมิได้ส่งออกสินค้าไปยงัประเทศจนี 
แต่ลงทุนตัง้โรงงานในประเทศจนี เป็นบรรจุภัณฑ์น้ ามันเครื่อง 

คุณปราโมทย์ เรืองทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นทางบริษัทได้มีการด าเนินการอย่างไร 

คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนว่า ทางบริษัทให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก าหนดเป็นนโยบายรวมถึงวิธีการปฏิบัติ และได้มีการส่ือสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร
ถือปฏิบัติ รวมถึงเรื่อง การก าหนดช่องทางในการรายงาน แจ้งเบาะแส หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือพบว่ามี
ผู้กระท าผิด ให้รายงานได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  และได้มีการ
ด าเนินการเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้าร่วมเป็น
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สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้
ความส าคัญและถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

คุณภัทรศัย แซ่อ่อง ผู้รับมอบฉันทะของคุณอวยพร เจริญการ ได้สอบถาม เรื่องอัตราการท างานของบริษัท
ในประเทศจีนร้อยละเท่าไหร่ และขอทราบถึงการประมาณการณ์ของผู้บริหารที่ไม่ขยายก าลังการผลิต
หรือไม่มีโครงการใหม่ 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทในประเทศจีนจะสามารถใช้
อัตราก าลังการผลิตเต็มพื้นที่ในไตรมาส 3 ประมาณเดือนกันยายน 2558 เน่ืองจากสภาพอากาศในประเทศ
จีนต้องแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ร้อนและหนาว ซึ่งน้ ามันเครื่องที่ใช้กับรถยนต์ในสภาพอากาศร้อนกับหนาว ใช้
น้ ามันเคร่ืองต่างประเภท โดยไม่สามารถน ามาใช้ข้ามสภาพอากาศได้ จึงส่งผลให้ประเทศจีนมีอัตราการใช้
น้ ามันเครื่องสูง และบริษัทอาจจะลงทุนเพิ่มเติมในปี 2559 ในการส่ังซื้อเครื่องจักเพิ่มเติมจากประเทศใน
ทวีปยุโรปหรือฝรั่งเศสแทนเอเชีย เนื่องจากปัจจุบันมีความได้เปรียบในเรื่องของอัตราแลกเปล่ียนมีการ
ลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท และในปลายปี 2558 ทางบริษัทมีความคาดหวังการประมูลเสนอราคาให้กับ
ลูกค้าบริษัทใหญ่ในจีน ฉะนั้นอัตราการเติบโตในประเทศจีนจะสูงขึ้นตามล าดับ 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ชีแ้จงว่า หากไม่มกีารลงทุนใหมแ่ต่อาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนเครื่องจักรประมาณ 30 ล้านบาท เน่ืองจากเป็นเครื่องจักรเก่าล่าสมัย 

คุณภัทรศัย แซ่อ่อง ผู้รับมอบฉนัทะของคุณอวยพร เจริญการ ได้สอบถามว่า หากบรษิัทมีการลงทุนมีอัตรา
ผลตอบแทนภายในกี่ปี และความเส่ียงในการลงทุนร้อยละเท่าไหร ่

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิารได้ชีแ้จงวา่ความเส่ียงในการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 15-
16 ตามหลักการของคณะกรรมการประเมินความเส่ียงและมีอัตราผลตอบแทนภายใน 3 ปี แต่โครงการ
ประเทศจีนอัตราผลตอบแทนภายในล่าช้าเน่ืองจากกฎระเบียบแรงงานและความไม่คล่องตัว แต่ในปจัจุบัน
บริษัทค่อนข้างมั่นคงและคาดการณ์อัตราผลตอบแทนภายในเดมิทีจ่ะตอบแทนภายใน 3 ปีอาจจะเป็น 5-6 
ปีแทน  

พ.ต.อ.สรุเทพ อภัยจิต ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคุณการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สามารถบริหารบริษัทผ่านวิกฤตได้แม้ก าไรที่เกิดขึ้นจะไม่มาก และเสนอแนะในที่ประชุมเรื่องผู้ถือหุ้นมา
ประชุมจ านวนไม่มาก เนื่องจากแผนที่ดังแนบตามเอกสารเชิญการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ไม่
ชัดเจน ไม่มีข้อมูลรถประจ าทาง หรือรายละเอียดการเดินทางไม่ครบถ้วน 

คุณกาญจนา ผู้รับมอบฉันทะของคุณปรีชา ได้กล่าวในเรื่องรูปหน้าปกรายงานประจ าปี 2557 ที่บริษัทได้รับ
รางวัล เป็นผลให้ราคาหุ้นใน 2-3 วันที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นใช่หรือไม่ และมีเหตุการณ์และปจัจยัใดทีจ่ะ
ส่งผลให้ผลประกอบการหรือก าไรไม่เป็นไปตามการประมาณการณ์ 

ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ   กรรมการบริหารความเส่ียง  ได้ชี้แจงว่าเกี่ยวกับรางวัลที่บริษัทได้มาจากการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเมื่อ 2-3 
วันที่ผ่านมา 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่าคณะกรรมการผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์
ว่าสภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 จะดีขึ้นแต่ไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ เนื่องจากหลายปัจจัยที่ส่งผล
กระทบให้สภาวะตลาดย่ าแย่ได้คล่ีคลายแล้ว และบริษัทได้ปรับต้นทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดใน
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ปัจจุบันที่ค่อนข้างทรงตัว และสัญญาการขายสินค้าที่มีการส่ังซื้อแล้ว และบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการ
ผลิตได้ จึงคาดการณ์ในด้านยอดขายจะปรับตัวดีขึ้น ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทให้ประสบปัญหา
ในเรื่องของต้นทุนคือโรงพ่นสี ซึ่งปัจจุบันบริษัทลงทุนในโรงงานพ่นสีเนื่องจากรองรับการเติบโตจากการ
คาดการณ์ของภาครัฐในนโยบายรถคันแรก แต่บริษัทสามารถผ่านวิกฤตได้และปัจจุบันบริษัทมีสัญญาการ
ส่ังซื้อของลูกค้าแล้วบางส่วนมียอดขายประมาณ 70-100 ล้านบาท ซึ่งยังไม่เพียงพอจะท าให้บริษัทถึง
จุดคุ้มทุน หากโรงงานพ่นสีจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนจะต้องมีรายได้ประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งจากปัจจัย
ดังกล่าวทั้งหมดที่กล่าวเบื้องต้นส่งผลให้ต้นทุนและก าไรถดถอยลง ซึ่งทางบริษัทเชื่อมั่นในปี 2558 จะดีขึ้น 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่าในเรื่องวัตถุดิบจากที่ได้เป็นกรรมการใน
กลุ่มพลาสติกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ราคาวัตถุดิบที่ลดลงเพียงร้อยละ 20 แต่สัดส่วนหาก
เปรียบเทียบกับน้ ามันที่ราคาลดลงเท่าตัว จากเดิม 100 ดอลล่าร์เหลือเพียง 50 ดอลล่าร์ ซึ่งส่วนประกอบที่
เป็นปัจจัยส าคัญในพลาสติกคือพอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) มีความต้องการสูงเพื่อใช้ในการผลิตหลาย
อุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทที่ผลิตพอลิเอทิลีน(Polyethylene: PE) เกิดก าไรมากกว่ากลุ่มบริษัทที่
ใช้เม็ดพลาสติก เมื่อปี 2557 ตามที่คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวไว้เรื่องราคา
เม็ดพลาสติกโลกเดิมราคา 1,500 ดอลล่าร์ต่อตัน ปี 2558 ลดลงเหลือ 1,400 ดอลล่าร์ลดลงเพียงเล็กน้อย 
และปี 2557 ราคาเม็ดพลาสติกผันผวนมาก โดยทางบริษัทซื้อวัตถุดิบราคาสูงแต่ขายสินค้าราคาต่ า 
เน่ืองจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 3 ไตรมาสในปี 2557 แต่ในปี 2558 ราคาวัตถุดิบค่อนข้างทรงตัว 
และบริษัทควรมีก าไรที่จะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่จากราคาวัตถุดิบลดลง ซึ่งฝ่ายขายของ
บริษัทมีการผลักดันยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ในส่วนของประสิทธิภาพในการท างานด้านต้นทุนทาง
บริษัทสามารถควบคุมดูแลได้เป็นอย่างดีและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นตามล าดับ ซึ่งปี 2557 ส าหรับ
บริษัทเป็นจุดต่ าที่สุดแต่บริษัทก็สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจได้ 

คุณวิกรม โลหวริตานนท์ ผูถ้ือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามในเรื่องอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบ
ต่อบริษัทหรือไม ่

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เน่ืองจากบริษัทยังมีการลงทุนในประเทศ
จีนอย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนหน้านี้ทางบริษัทไม่สามารถกู้เงินที่ประเทศจีนได้ เน่ืองจากบริษัทเพิ่งเข้าไปลงทุน
ในประเทศจีนท าให้ไม่มีชื่อเสียงหรือสินทรัพย์ค้ าประกัน โดยบริษัทได้ท าการเช่าโรงงานแทนการกู้เงินสร้าง
โรงงาน แต่ในปัจจุบันบริษัทได้ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 3-4 ปีเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงพอสมควร จึงท า
ให้สามารถกู้เงินภายในประเทศจีนได้ แต่ในส่วนเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจะไม่เกิดขึ้น 
เน่ืองจากบริษัทจะไม่น าเงินจากประเทศไทยไปลงทุนแต่ใช้วิธีกู้เงินภายในประเทศจีนแทน และการคืนก าไร
กลับมายังประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้น เน่ืองจากประเทศจีนยังใช้การเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องจึงยังไม่มีการน า
เงินทุนกลับ หากจะขาดทุนจะเกิดจากการขาดทุนทางบัญชี ซึ่งเป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 

คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ในส่วนผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนมีค่อนข้างมากในส่วนของค่าวัตถุดิบและเครื่องจักร  ทั้งจากความผันผวนใน
ส่วนของค่าเงินยูโรและค่าเงินดอลล่าร์ จากราคาเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบหลักของทางบริษัทมีความผัน
ผวนตามราคาน้ ามัน หรือจากการน าเข้าฝาขวด และการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วน
เครื่องจักร ทางบริษัทจึงมีการควบคุมดูแลการซื้อเครื่องจักรล่วงหน้า โดยพิจารณาจากอัตราแลกเปล่ียน
เป็นรายสัปดาห์ หากแนวโน้มของอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนมากบริษัทอาจจะต้องซื้ออัตรา
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แลกเปล่ียนล่วงหน้า  แต่ถ้าหากแนวโน้มของอัตราแลกเปล่ียนทรงตัวบริษัทก็จะไม่มีความจ าเป็นต้องซื้อ
อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 

คุณวิกรม โลหวริตานนท์ ผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามในเรื่องเมื่อปี 2557 บริษัทได้รับ
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนประมาณเท่าไหร ่

คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ในปี 2557 บริษัทได้รับ
ผลกระทบในด้านของฝาน าเข้าท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-15 ซึ่งต้นทุนฝาน าเข้าคิดเป็นต้นทุน
ร้อยละ 7-8 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ในส่วนของเคร่ืองจักรมีผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนค่อนข้างมาก
ในเชิงลบ เน่ืองจากน าเข้าเคร่ืองจักรเป็นเงินดอลล่าร ์

คุณภัทรศัย แซ่อ่อง ผู้รับมอบฉนัทะของคุณอวยพร เจรญิการ ได้กล่าวค าชื่นชมท่านคณะกรรมการในการ
บริหารเงินสด เน่ืองจากปี 2557 กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจ านวน 374 ล้านบาท 
ซึ่งปี 2556 กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการด าเนินงานเกิดขึ้นเพียง 81 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีใน
การด าเนินธุรกิจ ส่วนของเงินสดในกิจกรรมลงทุนลดลง เมื่อป ี 2556 ทางบริษัทไดใ้ช้เเงินทนุไปจ านวน 
536 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ใช้เงินลงทุนเพียง 300 ล้านบาท ซึ่งแสดงว่าบรษิัทมีการลงทุนลดลงแล้ว 
และสอบถามหากมีความต้องการให้บรษิัทแจกแจงรายละเอียดขอ้มูลมากกว่านีใ้นเรื่องของ MD&A   และ
สอบถามเรื่องส่วนได้เสียของคณะกรรมการคือ คุณคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ทีม่ีส่วนได้เสียกับบริษัทจากค่า
เช่าที่ดินของบริษัท มิลล์แพค จ ากัดเพื่อเป็นที่ตั้งและโรงงาน โดยที่ดินดังกล่าวประมาณกี่ไร่ ขนาดเท่าไหร ่
สัญญากี่ปี ระยะเวลาเช่านานเทา่ไหร่ อัตราค่าเช่าเป็นรายปหีรือรายเดือนประมาณเท่าไหร ่

คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ว่ากระแสเงินสดในปี 2557 
บริษัทได้ลงทุนน้อยลงแต่อาจจะมีส่วนต่อเติมที่ยังไม่แล้วเสร็จของโรงงานพ่นสีจากปี 2556 และมีการ
ปรับปรุงเครี่องจักรเก่าในบางส่วน ในเรื่องของ MD&A การแจกแจงรายละเอียดทางบริษัทได้ตระหนักถึง
การอธิบายการด าเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งน าเสนอผลงานหลาย
แบบในรายการของ Opportunity Day  ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากจะท า MD&A 
ที่มีรายละเอียดในเชิงลึกมากเกินไม่ได้ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มากเกินไป 
แต่ในส่วนของคู่ค้าที่เป็นบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์น้อยมากหรือในส่วนบรรจุภัณฑ์
น้ ามันหล่อล่ืนไม่มีบริษัทใดเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกมากอาจส่งผลกระทบในด้าน
การแข่งขันได้ ทั้งนี้ทางบริษัทได้ตระหนักถึงการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในการ
ปกปิดข้อมูลเชิงแข่งขัน ซึ่งทางบริษัทได้มีช่องทางการส่ือสาร อาทิเช่น นักลงทุนสัมพนธ์ สามารถสอบถาม
ผ่านเว็บไซต์หรือส่งผ่านทางอีเมล์ จนกระทั่งงาน Opportunity Day  ของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้น
สามารถส่งค าถามมาได้ตามช่องทางที่กล่าวเบื้องต้น  และเรื่องการเช่าที่ดินทางบริษัทได้เช่าที่ดินตั้งแต่
ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ดินดังกล่าวเป็นของท่านกรรมการคือ คุณคงศักดิ์ เหมมณฑารพ ซึ่งเดิม
เป็นบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด ตั้งแต่ริเริ่มด าเนินธุรกิจ หลังจากนั้นบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก 
จ ากัด  ได้ย้ายที่ตั้งไปตั้งที่จังหวัดสมุทรสาครแทน แต่ที่ดินที่บริษัทเช่าจากท่านกรรมการ  ทั้งนี้บริษัทได้
เทียบเคียงกับราคาการเช่าที่ดินตามราคาตลาดแล้ว โดยมีราคาเช่า จ านวน 134,360 บาท ขนาดพื้นที่ 2 
ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา  ทั้งนี้อัตราค่าเช่าได้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
แล้ว โดยทุกขั้นตอนด าเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558    และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา 11.00 น. 

 

 

 ลงชื่อ...............................................................ประธานที่ประชุม 

(ดร.ด าริ  สุโขธนัง) 

 

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 

(นายสาธิต  เหมมณฑารพ) 

  

ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษัท 

(นางพริม  ชยัวฒัน์) 
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ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อ รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 
อายุ 52 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ที่เสนอแต่งต้ัง  

กรรมการอิสระ 

การศึกษา - ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์(เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท สาขาบรหิารธุรกจิการเงิน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน  สถาบันการศึกษา  University of Mississippi, 

การอบรมบทบาท 
หน้าที่กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation   Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005  
- หลักสูตร Role of the Compensation Committeeรุ่นที่ 12/2011  
- หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011 หลักสูตร Risk Management Committee 

Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013    

ประวัติการท างาน - ปี 2554 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความ
เส่ียง  :  บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 - ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ  :  
: บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 - ปี 2553–ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
: บริษัท ยูนิเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

 - ปี 2552–ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษัท จทีี เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 

 - ปี 2551–ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษัท เจตาแบค จ ากัด 

 - ปี 2549–ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 - ปี 2550 – 2553 คณบดีคณะบริหารธุรกจิ : สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 - ปี 2547 – 2549 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา : สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิัลส์ จ ากัด(มหาชน) 
- บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 
ปี ที่ผ่านมา 

ลักษณะความสัมพันธ ์ คุณสมบัต ิ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่

ได้รับเงินเดือนประจ า 
  เป็น   ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ  อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่

อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขาย   วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) 
  มี   ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 บริษัท  ได้แก ่
1) บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 
2) บริษัท เจตาแบค จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไม่ม ี
 

วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 28 มกราคม 2554 

จ านวนปทีี่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี  

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 156,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ที่บริษทัหรือบริษัทย่อย 
เป็นคู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ประวัติการเข้าร่วมประชมุปี 2558 คณะกรรมการบริษัท 6/6  ครั้ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 5/5  ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3  ครั้ง 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 
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ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อ นางมาลี เหมมณฑารพ 
อายุ 72 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ที่เสนอแต่งต้ัง  

กรรมการ 

การศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววทิยา 

การอบรมบทบาท 
หน้าที่กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011  

ประวัติการท างาน - ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
บริหารและพฒันาองค์กร  
: บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 - ปี 2557–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จ ากัด 
 - ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จ ากัด 
 - ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากัด 
 - ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
 - ปี 2533–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท มิลล์แพค จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท กรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่ม ี

 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 5 บริษัท  ได้แก ่
1) บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จ ากัด 
2) บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 
3) บริษัท ปญัจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากัด 
4) บริษัท พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
5) บริษัท มิลล์แพค จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไม่ม ี
 

วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2554 
จ านวนปทีี่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี 
การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 114,797,874 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20.00 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ที่บริษทัหรือบริษัทย่อย 
เป็นคู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ประวัติการเข้าร่วมประชมุปี 2558 คณะกรรมการบริษัท 6/6  ครั้ง 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 
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ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อ ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ 
อายุ 47  ปี 
สัญชาติ  ไทย  
ประเภทกรรมการ 
ที่เสนอแต่งต้ัง  

กรรมการ 

การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวอตุสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla  
- ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla 

การอบรมบทบาท 
หน้าที่กรรมการ 

สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่น 13/2014   

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011 
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 150/2011 
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2011 
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุ่นที่ 13/2011 

สถาบันพระปกเกล้า 
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2013  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 5   

ประวัติการท างาน - ปี 2554 -ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

:  บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
 - ปี 2556–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท คอมโพสิต โฮลดิ้ง จ ากัด 
 - ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จ ากัด 
 - ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จ ากัด 
 - ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก จ ากัด 
 - ปี 2547-2551 ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต   

: วิทยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยมหิดล 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

  



 ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 
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กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่ม ี

 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 5 บริษัท  ได้แก ่
1) บริษัท ปญัจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากัด 

2) บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด 

3) บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จ ากัด 

4) บริษัท คอมโพสิต โฮลดิ้ง จ ากัด 

5) บริษัท ธรรมานามยัเฮลท์คูซีน จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นทีอ่าจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี
 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 28 มกราคม 2554 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั หุ้นสามัญจ านวน 35,688,640 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.22 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ในกิจการใดๆ ที่บริษทัหรือบรษิทัย่อย 
เป็นคู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ประวัติการเข้ารว่มประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัท 6/6  ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3  ครั้ง 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4  
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 
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นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
(ที่มี เท่ากับ ข้อก าหนดขั้นต่ าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์ฯ) 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท  

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป  

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้ง
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญห่รือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น 
ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ 

3) ไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษทัย่อย 

4) ไม่มหีรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อยบริษัทรว่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบรษิัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นทีม่ีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ทีม่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัท
ร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคมุของบริษทั  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตัง้ใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://f.ptcdn.info/365/033/000/1436774288-1-o.jpg&imgrefurl=http://pantip.com/topic/33915076&h=150&w=336&tbnid=zJDg9hlumuOu6M:&docid=3V5Rf5UT1DvMCM&ei=iY8xVtfJDITcmAXA5IfYBA&tbm=isch&ved=0CHwQMyhLMEtqFQoTCJeyvePb5sgCFQQupgodQPIBSw
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษิัท 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินปี  ส าหรับจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี                  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท 
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               บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
                   PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

    
 
                         
            

ข้าพเจ้า  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     สัญชาติ   
I/We          Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Address   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก  จ ากัด (มหาชน)  
being a shareholder of Panjawattana Plastic Public Company  Limited 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น 
holding the total amount of  shares   
หุ้นสามัญ หุ้น 
ordinary  share shares    

 

  
 

 
 
 

                                    

 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนี้มาด้วย  

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this set  
of documents for registration 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Registration Form 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
The Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2016 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) 
Panjawattana Plastic Public Company Limited   

วันจันทรท์ี่  25 เมษายน  2559  เวลา 14.00  น. 
Monday, April 25, 2016 at  2.00 p.m. 

 
ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ   

at  Wasana Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok  
เลขที่ 92 ซ. แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  

92 SOI SAENGCHAM, RAMA 9 ROAD, HUAI KWANG, BANKGKOK 10320 THAILAND 

 

 
ข้าพเจ้า                                                                        เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 
I/We                                                                                              shareholder or proxy holder 
ของผู้ถือหุ้น  บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)   หมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชน  

                                                                   .of  Panjawattana Plastic Public Company Limited of which the identification number 

ได้มาเขา้ร่วมการประชุมดังกลา่วข้างต้น 
attend the above mentioned meeting  
 ลงชื่อ                                                      ผู้เข้าประชุม 
 Sign                        Meeting Attendant                                                                    (                                                  )                                           

 

http://www.goldentulipbangkok.com/directions.147918.aspx
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วิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

1. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

1.1. ผู้ถือหุ้นลงนามและน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน  ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) 
1.2. ผู้ถือหุ้นแสดงบตัรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเปน็

ชาวต่างประเทศ)  เพื่อลงทะเบียน 
1.3. กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล  จากที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวด้วย 

2. การมอบฉันทะ 

2.1. ผู้รับมอบฉันทะลงนามและน าส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) 

2.2. บุคคลธรรมดา 
(1) ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(2) ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ หนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและ

ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) เมื่อลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ 

หนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) 

2.3. นิติบุคคลไทย 
(1) ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ 
(2) ส่งส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง

ลายมือชื่อของนิติบุคคล 
(3) เมื่อลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ 

หนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) 

2.4. นิติบุคคลต่างด้าว 
(1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น

ตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลน้ันก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล   เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

(2) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผู้แทนนิติบุคคลน้ัน รับรองความถูกต้องของค าแปล 

3. ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารพีับลิค (Notary Public) 
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4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบละเอียดและชัดเจนมาให้
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัด ส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุ
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายัง 

ส านักงานเลขานุการบริษัท    
บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 28 หมู่ 2  ต าบลชัยมงคล  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวดัสมุทรสาคร  74000 

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุได้
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
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ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชมุ 

หมวดที่ 4 ข้อ 36 

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้อืหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชมุระบุสถานที ่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพจิารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไมน่้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา
ค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมดว้ย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน 

2. องค์ประชมุ 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้ง
ขอ การประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่   และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม  ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

3. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค . ครั้งที่ของการประชมุทีม่อบฉันทะให้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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4. การด าเนินการประชมุ 

หมวดที่ 4 ข้อ 39 

การประชุมผูถ้ือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุม เว้นแตท่ี่ประชมุจะมี
มติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ 

เมื่อที่ประชมุพจิารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมหีุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป 
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ด )7 (  วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม    )3  ( วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม )3 (  วันติดต่อกัน 

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชมุ หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุเลือกผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมวีัตถุประสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบรษิัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุ้นกู้ 
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบรษิัท 
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6. การแต่งต้ังกรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

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

หมวด 3 ข้อ 17 

ให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้       
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

หมวด 3 ข้อ 18 

ในการประชมุสามัญประจ าปทีุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปแีรก และปทีี่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ใหก้รรมการที่อยูใ่นต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอกีก็ได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 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 านวนทั้งส้ินรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า     ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559    ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนั้น ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 
 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

หมายเหต ุ
ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 



 



ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

-44- 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 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 านวนทั้งส้ินรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
(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  
    
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า     เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันที ่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั้งนี้ ดังนี้ 

 วำระที่ 1  เร่ือง พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออก  เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วำระที่ 2  เร่ือง พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ปญัจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย ในรอบปี 2558  

 

 

 
อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วำระที่ 3  เร่ือง พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของ บริษัท ปญัจวัฒนำพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทยอ่ย ส ำหรับปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วำระที่ 4  เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรจัดสรรเงินก ำไรเพื่อต้ังส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวำคม 2558  และก ำไรสะสม 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วำระที่ 5  เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวฒัน์     
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ นางมาลี  เหมมณฑารพ      
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ ดร.พิรุฬห์  เหมมณฑารพ     
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วำระที่ 6  เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วำระที่ 7  เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำป ี2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วำระที่ 8  เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษทั 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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 วำระที่ 9  เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถู่กต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ัดเจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 
 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
(  ) 

 
หมำยเหต ุ
1. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559   ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่    เรื่อง พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ          
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) 
 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 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 านวนทั้งส้ินรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ              เสียง
ดังนี ้

หุ้นสามัญ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
(1)                       อายุ            ปี  

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์                              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            
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือ
หุ้นประจ าป ี2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

      หุ้นสามัญ    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด    เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั้งนี้ดังนี้ 

 วาระที่ 1  เร่ือง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง 

 
อาการ 
แสตมป์ 
20 บาท 

หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 
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 วาระที่ 2  เร่ือง พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ในรอบปี 2558 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมติังบการเงินของ บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง 

 วาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรเพื่อต้ังส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
จากผลการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2558 และก าไรสะสม 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  
 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวฒัน์     
 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

    ชื่อกรรมการ นางมาลี  เหมมณฑารพ      
 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

ชื่อกรรมการ ดร.พิรุฬห์  เหมมณฑารพ     
 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าป ี2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระที่ 8  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  
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 วาระที่ 9  เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถู่กต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 

 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

(  ) 
 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

(  ) 
 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

(  ) 

 

หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

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

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

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

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 วาระที่    เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  
 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 
 

หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 
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ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 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  
 

 

หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายณัฐวฒุิ เขมะโยธิน 

อายุ 47  ปี 

สัญชาติ  ไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและก ากับดแูลกิจการ  
กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ที่อยู ่ 16 ซอยพหลโยธิน 51 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่ม ี

 

 

 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน จ านวน 1 บริษัท ได้แก ่
1) บริษัท นูนา จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี
 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 260,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ 
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ มีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2559  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
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แบบฟอร์มขอรบัรายงานประจ าปี ของบริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
Requisition Form for Annual Report and/or Financial Statement 

(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2150-5987 หรือส่งอีเมลล์ไปที่ IR-PJW@PJW.CO.TH) 

(Please fill in the form and fax to 0-2150-5987 or send E-mail to IR-PJW@PJW.CO.TH) 

เรียน   เลขานุการบริษัท  
Dear   PJW Corporate Secretary,  
  
ข้าพเจ้า  
I,(name)  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
ที่อยู ่  
Address  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

เมือง/จังหวัด ประเทศ 
City  ……………………………………………………………. Country  ……………………………………………………….. 
รหัสไปรษณีย ์  
Postcode  ……………………………………………………...  
  
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาท าเครื่องหมายในช่องส่ีเหลี่ยม) 
wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark) 
  
                        รายงานประจ าปี 2558 
                        2015 Annual Report 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 

92 ซ. แสงแจ่ม ถ. พระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศัพท์ +6626414777 

อีเมล์ info@goldentulipbangkok.com 
 


