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เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
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สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
รายงานประจาปี 2557 ในรู ปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
หนังสื อมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯเสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
แบบรายงานการเพิ่มทุน
แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)ได้มีมติ ให้จัดการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2558 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพฯ โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557 ของบริ ษทั ฯได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
และบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริ งและจัดทารายงานการประชุมส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิ ชย์ภายในเวลาที่ กฎหมายกาหนด โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็ นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ ผ่า นมา บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายได้ร วมจ านวน 2,300.55 ล้า นบาท และมี ก าไรสุ ท ธิ ร วม 35.41 ล้านบาท
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รายละเอียดผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยปรากฏตามรายงานประจาปี ซึ่ งส่ งมาในรู ปแบบซี ดี-รอม
(CD-ROM) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดาเนิ นงาน รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทฯสาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษ ัทได้จัด ให้มีก ารท างบการเงิ น ของบริ ษทั ฯส าหรั บปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2558 ตามที่ มาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กาหนด (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯสาหรับปี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาปี ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อตั้งสารองตามกฏหมาย และการจ่ ายปันผล จากผลการดาเนินงานสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายปั นผล
จากเงินกาไรเท่านั้น และมาตรา 116 กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ
กิ จการ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ อาจกาหนดให้มีการจ่ ายปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่
กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้ นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น และสภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงิ นทุ น
หมุ น เวี ย นในการด าเนิ น งาน การขยายธุ ร กิ จ และปั จ จัย อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการบริ ห ารงานของบริ ษ ัท ฯ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯเห็นสมควร
จากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯมีรายได้จานวน
2,201.07 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ จานวน 16.73 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายจานวน 0.37
ล้านบาท เท่ากับ 16.36 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุนสารองตามกฏหมายจานวน 365,608.52 บาท รวมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 27,600,000 บาท จานวน
ดังกล่าวเป็ นการตั้งสารองไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และการอนุมตั ิจ่ายปั นผลดังมีรายละเอียด
ดังนี้
อนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯจานวนไม่เกิน 22,080,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.5 บาทให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 11.04 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราจ่าย
ปั นผล 0.020 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้วให้จ่ายปั นผล
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เป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.020 บาท (ก่อนปรับลด) คิดเป็ นอัตราจ่ายปั นผลร้อยละ 66.01
อัตราการจ่ายปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยการจ่ายปั นผลเป็ นการจ่ายจากกาไร
สุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record
Date) ที่ มีสิทธิ รับปั นผล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกาหนดจ่ายปั นผล ณ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ทั้งนี้สิทธิในการได้รับปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2558
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 22,080,000 หุ้น เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปันผล และแก้ ไขหนังสื อ
บริคณห์ สนธิของบริษัทฯข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามที่บริ ษทั ฯได้มีมติเรื่ องการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวาระที่ 4
บริ ษทั ฯจาเป็ นต้องจัดสรรหาหุน้ สาหรับรองรับการจ่ายปั นผล จานวน 22,080,000 หุน้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 552,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.5 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 287,040,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 574,080,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.5 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 22,080,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และให้แก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯที่เพิ่มขึ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จากเดิมจานวน 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 552,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 287,040,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 574,080,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยการ
ออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 22,080,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และให้แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4.

วาระที่ 6

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ์

287,040,000 บาท (สองร้อยแปดสิ บเจ็ดล้านสี่ หมื่นบาท)
574,080,000 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิ บสี่ ลา้ นแปดหมื่นหุน้ )
0.5 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
574,080,000 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิ บสี่ ลา้ นแปดหมื่นหุน้ )
หุน้ (…….-……….)

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: สื บเนื่ องจากวาระที่ 4 การจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะต้องจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล จานวนไม่เกิน 22,080,000 หุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯที่มีสิทธิรับปั นผล
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 22,080,000 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯที่มีสิทธิรับปั นผล
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 18 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการ
คิดเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม หรื อจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม จะต้องออกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ซึ่ งการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ในครั้งนี้ กรรมการที่ตอ้ งออก
จากตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
2.
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
3.
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยการพิจารณาร่ วมกันกับที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยคัดเลือกบุคคลที่ มี
คุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนด บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชื่อ
เข้ามายังบริ ษทั ฯ
ความเห็ น ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ในวาระนี้ ได้พิ จ ารณา
เห็ นสมควรเสนอรายชื่ อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริ ษทั ฯแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
1.
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
2.
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
3.
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 และคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด (รายละเอียดนิ ยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อเรื่ องการจัดการ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2))
ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้
รายชื่อผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
2. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

จานวนหุ้น
102,086,000
72,154,000
250,000
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สิทธิในการออกเสียง
102,086,000
72,154,000
250,000

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 และอนุมัติจ่ายค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทนสาหรับการประชุมครั้งที่ 1/2557 และครั้งที่ 1/2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการโดยคานึงถึง การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจ
หรื ออุตสาหกรรมในประเภทเดี ยวกับบริ ษทั ฯหรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2556 ซึ่งจัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนได้มีการเรี ยกประชุม และพิจารณาในเรื่ องนโยบายและการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวม
ทั้งสิ้ น 2 ครั้ง ซึ่ งการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้ขออนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงยังไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนอันได้แก่ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ การกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปี ปฎิทิน พ.ศ. 2558 เป็ นต้น
ไป จนกว่าผูถ้ ือหุ ้นจะมี มติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่ อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ ายให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
1.
เบี้ ยประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2.
ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับกรรมการอิสระ ท่านละ 10,000 บาท
3.

โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริ ษทั ซึ่ งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้นเท่านั้น
ส่ วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อเรื่ องการจัดการ
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ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2557
หน่วย : บาท
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ประธาน
กรรมการ

1. เบี้ยประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน
(เฉพาะกรรมการอิสระ)
3. โบนัส

25,000
10,000

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
15,000
10,000

ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร สรรหาและกาหนด
ความเสี่ ยง
ค่าตอบแทน
15,000
15,000
10,000
10,000

กรรมการ
10,000
10,000

จานวนรวมทั้งสิ้ น ไม่เกิน 1 ล้านบาท

หน่วย : บาท
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ประธาน
กรรมการ

1. เบี้ยประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน
(เฉพาะกรรมการอิสระ)
3. โบนัส

25,000
10,000

ปี 2557
ประธาน
ประธาน
กรรมการ กรรมการบริ หาร
ตรวจสอบ
ความเสี่ ยง
15,000
15,000
10,000
10,000

กรรมการ
10,000
10,000

จานวนรวมทั้งสิ้ น ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ตามที่มติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
ตาแหน่ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ตาแหน่ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ผ่านมาจานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณานโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน
กรรมการ เนื่องจาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ยังไม่ได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น จึง
ยังไม่มีการจ่ ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จึ งขอเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ จ่าย
ค่าตอบแทนอันได้แก่ค่าเบี้ยประชุมสาหรับการประชุมที่ผา่ นมา จานวน 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าตอบแทนการประชุม ค่าตอบแทนรวม
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 1/2558
ดร. ดาริ สุโขธนัง
15,000
15,000
30,000
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
10,000
10,000
20,000
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
10,000
10,000
20,000
7

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้อง
เปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษทั สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั แทน
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรื อ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรื อ
นางสาวสุลสิ ต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชี บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่ต้งั อยูใ่ นประเทศไทยสาหรับปี 2558 และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,835,000 บาทต่อปี กรณี มีการเปิ ดบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริ ษทั โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) กรณี มีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริ การอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2557
1.645 ล้านบาท
-

รอบปี บัญชี 2556
1.590 ล้านบาท
-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรื อ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรื อ
นางสาวสุลสิ ต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชี บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่ต้งั อยูใ่ นประเทศไทยสาหรับปี 2558 และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,835,000 บาทต่อปี กรณี มีการเปิ ดบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริ ษทั โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) กรณี มีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบ
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ฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยืน่ ต่อบริ ษทั ฯก่อนเข้าร่ วมประชุมด้วย ส่วนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติซ่ ึง
แต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ก.
หรื อแบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6)
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสื อมอบฉันทะ(สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6,7) เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุน้ ได้
อนึ่ง บริ ษทั ฯได้กาหนดให้วนั ที่ 17 มีนาคม 2558 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิเข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 (Record Date) และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที่ 18 มีนาคม 2558
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ของว่างและเครื่ องดื่มไว้รองรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม
แต่ไม่ได้มีการแจกของชาร่ วย หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการรับหนังสื อรายงานประจาปี 2557 ท่านสามารถติดต่อขอรับ
ได้ ณ วันที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

(ดร. ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2557
ของ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9:00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ

2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

รองประธานกรรมการ

3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการบริหาร

7. นายสาธิต เหมมณฑารพ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นางมาลี เหมมณฑารพ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางพริม ชัยวัฒน์

ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ ๆ
1. นายอภิชัย ศรีทอง

ผู้จัดการ จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

2. นายสมยศ สุธีรพรชัย

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 51 รายและโดย
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจานวน 280 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 331 คน นับจานวนหุน้ ได้ทั้งสิ้น 429,185,921 หุ้น คิด
หน้า 1 ของจานวน 18 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

เป็นร้อยละ 77.7511 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทั
(หุ้นของบริษทั ที่จาหน่ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิ้น
552,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผูถ้ ือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษทั
หลังจากทีป่ ระธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 24 ราย และผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 11 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 75 ราย ผู้ถอื
หุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 291 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจานวน 366 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้ สิ้น
432,790,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.4041 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมแต่ละท่าน
จะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ถือหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการ
ซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครัง้
3. ภายหลังที่ท่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่ง
ไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่
ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
นับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุน้ ที่งดออกเสียง
โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่จดั เก็บตามลาดับ ทั้งนี้ สาหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตาม
รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ยกเว้น วาระ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเป็นเอกฉันท์ ทัง้ นี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้
พิจารณาวาระถัดไป
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
หน้า 2 ของจานวน 18 หน้า
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2556
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5
เมษายน 2556 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2556
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผู้ถือหุ้น
มติ
จานวนเสียงที่ลงมติ
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
431,516,221
100.0000
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
0
0.0000

มติ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าว
สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้ถือหุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษทั มีอัตราการใช้กาลังการผลิตที่ลดลง เนื่องจากการขยายตัวของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ ที่
ขยายตัวอย่างมากในปีก่อนหน้านัน้ จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้บริษทั รถยนต์ที่เป็นบริษัทลูกค้ามี
การคาดการณ์ถึงความต้องการสินค้าในตลาดยานยนต์ที่มากขึ้น และมีการเพิ่มกาลังการผลิต ทาให้บริษัทต้องมีการ
ลงทุนขยายกาลังการผลิตด้วยเช่นกัน แต่ในปี 2556 นั้นตลาดไม่ได้มีการขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทมีการใช้
กาลังการผลิตที่เพิ่มขึน้ แต่มีกาลังการผลิตส่วนเกินในสัดส่วนที่มากกว่าจากการขยายกาลังการผลิตในปี 2555 และ
การที่มีเครื่องจักรเพิ่มเข้ามาในปี 2556 ทาให้กาลังการผลิตลดลงจากปี 2555 ที่อยู่ที่ร้อยละ 63 เหลือ ร้อยละ 58 ในปี
2556
สัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ได้ ดังนี้
สัดส่วนรายได้
อัตราการเติบโต
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2556
ปี 2555
กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น
61%
60%
6%
กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์
14%
17%
-13%
กล่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว
13%
13%
7%
กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
12%
10%
27%
และน้ายาเคมี
รวมทุกผลิตภัณฑ์
100%
100%
5%
หน้า 3 ของจานวน 18 หน้า
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สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 2,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 99 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5 จากปีก่อน
โดยในปี 2556 บริษัทมีอัตรากาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ ร้อยละ 18.75 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 21.24 ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.94 เป็น ร้อยละ 10.36 และอัตรากาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.83 ลดลงจากปีก่อนที่
มีอัตรากาไรสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 10.05
ทั้งนี้สาเหตุทที่ าให้อัตรากาไรขั้นต้นและอัตรากาไรสุทธิลดลงนั้น
เนื่องมาจากบริษัทมีการเตรียมเรื่องการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นโมเดลที่จะออกในปี 2557-2559 โดยทางบริษทั จะต้องมีขยายกาลังการผลิต และจ้างงานเพิ่ม
เนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์ในตลาดชิ้นส่วนยานยนต์นั้น
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการออกผลิตภัณฑ์
ประมาณ 2-3 ปี เพราะต้องมีการนาเครื่องจักรเข้า มีการทาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดลองตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในปี 2556 บริษัทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมดังกล่าวไว้สาหรับการผลิตในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ก็เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าให้ต้นทุนการดาเนินงานของบริษัทในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทากาไรของ
บริษทั
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้กาไรของบริษัทลดลง
เนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นปีทบี่ ริษทั ได้รบั ภาวะกดดันจากการปรับตัว
สูงขึ้นของราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลก ที่เป็นผลมาจากความผันผวนของราคาน้ามัน อีกทัง้ การที่ค่าเงินบาทอ่อน
ตัวลงทาให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งจากข้อมูลราคาเม็ดพลาสติกที่รวบรวมโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พบว่าราคาเม็ดพลาสติกในปี 2555 และ 2556 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายเดือน ราคาเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 100 ดอลล่าร์
สหรัฐต่อตัน ทาให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษทั เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตของบริษทั
และโดยเฉลียทัง้ ปี บริษัทมีการใช้เม็ดพลาสติกกว่า 16,000 ตันต่อปี แต่ในขณะเดียวกัน บริษทั ก็สามารถปรับราคาขาย
กับลูกค้าได้บางส่วน แต่ราคาที่สามารถปรับขึน้ ได้ก็ยังช้ากว่าราคาวัตถุดิบทีป่ รับสูงขึ้นเรื่อยๆ
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บารุงพกกษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการปรับแผนการ
บริหารสายการผลิต โดยมองว่าในปีทผี่ ่านมากลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นกลุ่มที่ไม่มีการเติบโต จึงอยากให้
ทางฝ่ายบริหารของบริษัทมีการทบทวนในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรน้อย
โดยอยากให้หันไปพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ราคาดีกว่า อัตรากาไรสูงกว่า และเป็นชิ้นส่วนที่มีความจาเป็นในยานยนต์ทุกประเภท เช่น ระบบ
ทาความเย็น หรือระบบทาความร้อน ซึ่งทางทีมวิจัยและพัฒนาของบริษทั ควรจะทาการศึกษาในส่วนนี้
ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะตามที่ผู้ถือหุน้ เสนอ
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการที่มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 นั้น
เป็นผลมาจากการปรับราคาขาย หรือมาจากการที่ปริมาณการขายเพิ่มมากขึ้น และเรื่องของราคาเม็ดพลาสติกในปีนี้
ถือว่าอยู่ในสภาวะปกติแล้วหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชี้แจงว่าสาเหตุของการที่ยอดขายเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 5 นั้น
มาจากปริมาณการขายที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องของการปรับขึ้นราคาเป็นปัจจัยที่ส่งผลน้อยมาก ส่วนเรื่องของราคาเม็ด
พลาสติกในปีนี้ยังคงมีความกดดันด้านราคาเม็ดพลาสติกอยู่ โดยในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ราคาเม็ดพลาสติกยังคงเพิ่ม
สูงขึ้น คาดว่าในไตรมาส 2 ราคาเม็ดพลาสติกน่าจะเริ่มคงที่ ซึ่งเมื่อราคาวัตถุดิบคงที่ บริษทั ก็จะมีส่วนต่างของกาไร
เพิ่มมากขึ้น
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงบริษัทลูกในต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้างในปีทผี่ ่านมา
หน้า 4 ของจานวน 18 หน้า
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คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทย่อยที่ประเทศ
จีน ว่าในปีที่ผ่านมา บริษทั ทีป่ ระเทศจีนมีอัตราการเติบโตดี โดยเติบโตถึงร้อยละ 130 ส่วนยอดขายในปีที่แล้วอยูท่ ี่
ประมาณ 140 ล้านบาท แต่ก็ยังต่ากว่าเป้าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบ คือ เรื่องของการเข้าร่วม
ประมูลงานของลูกค้า ที่ลูกค้ามีการเลื่อนแผนการประมูลออกไป
ส่วนในด้านปัจจัยทีจ่ ะส่งผลกระทบทางบวกต่อการดาเนินกิจการของบริษัทที่ประเทศจีน คือเรือ่ งของนโยบายของ
ทางรัฐบาลจีนทีจ่ ะมีแผนการพัฒนาประเทศไปทางตะวันตกมากขึน้ และการพัฒนาเมืองที่ไม่ใช่เมืองชายฝั่ง รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร โดยคานึงถึงคุณภาพของ GDP มากกว่าการเติบโตของ GDP เพียงอย่างเดียว ซึ่ง
รัฐบาลจีนยอมรับอัตราการเติบโตที่ร้อย 7 - 7.5 และในขณะเดียวกันก็คานึงถึงเรื่องการกระจายรายได้ของประชากร
มากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่าอัตราการบริโภคในประเทศจีนจะเพิ่มสูงขึ้น โดยในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา
ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงมากเมื่อเทียบกับปีกอ่ น ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการบริโภคที่สูงขึน้ และ
ในส่วนของยอดขายของบริษัทก็คาดว่าจะมีความแน่นอนไปอีก 3 ปี เนื่องจากบริษทั ได้รบั การต่อสัญญาจากลูกค้าราย
หนึ่ง นอกจากนี้ก็จะมีลูกค้าที่เพิม่ เข้ามา คือลูกค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งในขณะนี้อยูร่ ะหว่างการเจรจา
ต่อรองเรื่องราคา เนื่องจากทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมีความเสี่ยง จึง
ต้องมีการพิจารณาในด้านโครงสร้างราคาอย่างรอบคอบ
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามว่าเครื่องจักรที่นามาผลิตนัน้ เป็นเครื่องจักรเก่าหรือเครื่องจักรใหม่
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวชี้แจง ในเรื่องของเครื่องจักรที่นามาใช้ผลิตว่าเป็นเครื่องจักรใหม่ เนื่องจาก
ประเทศจีนค่อนข้างมีข้อจากัดในเรื่องของเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยจะต้องมีเครื่องหมายรับประกัน
คุณภาพสาหรับเครื่องจักรทีเ่ ป็นเครื่องจักรเก่า อีกทั้งค่าแรงในประเทศจีนก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรือ่ ยๆ ทางบริษทั จึง
ต้องมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อให้การผลิตเป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุด หรือใช้กาลังคนน้อยทีส่ ุด
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถาม เรื่องการบริหารจัดการบริษัทลูกที่ประเทศจีนว่าเป็นอย่างไรบ้าง
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า เรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ประเทศจีนนัน้ ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งในปีที่ผ่าน
มา บริษัทก็ได้มีการปรับโครงสร้างการจัดการองค์กร โดยการเพิ่มผู้จัดการฝ่ายผลิตอีก 1 ท่าน เพื่อไปดูแลระบบการ
ผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถาม อัตราการผลิตในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทเป็นผู้ผลิต
First-tier จึงอยากทราบว่ามีการใช้กาลังการผลิตอย่างไร และนอกจากนี้จะมีพัฒนาการที่ดขี ึ้นหรือไม่อย่างไร
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า ที่จริงแล้วบริษทั เป็นทัง้ ผู้ผลิต First-tier และ Second-tier เมื่อแบ่งตามสัดส่วน
แล้ว จะเป็น First-tier อยู่ประมาณร้อยละ 70 – 80 ส่วนที่เหลือจะเป็น Second-tier
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามว่า การผลิตที่ลดลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปีนี้คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะที่ควรจะ
เป็นหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า หากดูจากข้อมูลการประมาณการณ์ของสถาบันยานยนต์ มองว่าในปีนปี้ ระเทศ
ไทยจะมีการผลิตรถยนต์น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1 แสนคัน ยอดขายโดยรวมในประเทศน่าจะลดลง แต่คาดว่าจะมี
การเน้นด้านการส่งออกต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า ซึ่งเมื่อมองในระยะยาว จากข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ก็มองว่าในระยะ 3-5 ปี ทั้งอาเซียนจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 3.7 ล้านคัน แต่หากนับ
แค่ประเทศไทยประเทศเดียว คาดว่าจะมีการผลิตทัง้ หมด 2.4 ล้านคัน เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ยังเป็นฐานที่สาคัญ
หน้า 5 ของจานวน 18 หน้า
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ในการผลิตอยู่ โดยจะเห็นได้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายก็ได้มีการลงทุนในประเทศ
ไทยมากขึ้น ซึ่งค่ายรถยนต์เหล่านี้ก็ยังมีอัตราการผลิตส่วนเกินอยูค่ ่อนข้างมาก ทาให้คาดว่าจะมีการนากาลังการผลิต
ส่วนเกินนี้มาใช้เพื่อการส่งออก โดยสาหรับในส่วนของบริษัทเองในปีนี้ก็จะมีโมเดลใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามา จากโมเดล
ปัจจุบนั ที่ผลิตอยู่
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ชิ้นส่วนยานยนต์ที่บริษัทผลิตอยู่นนั้ มีการผลิตโมเดลรุ่นเก่าๆด้วย
หรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า บริษทั ไม่ได้มีการผลิตโมเดลรุ่นเก่า รุ่นทีผ่ ลิตอยู่จะเป็นรุน่ ที่กาลังขายอยู่ใน
ท้องตลาด และก็มีโมเดลใหม่ๆ ทีจ่ ะออกขายในปี 2557 นี้ นอกจากนี้ก็จะมีบางโมเดลที่จะมีการออกจาหน่ายในช่วงปี
2558-2559 ซึ่งในขณะนีท้ างฝ่ายวิจัยและพัฒนากับทางวิศวกรก็ได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถาม ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ว่าเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสาคัญหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากทางบริษทั ไม่ได้มีการทาวิจัยและพัฒนาโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็น
ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า โดยทางลูกค้าอาจจะมีแนวความคิด แล้วก็มาคุยกับทางบริษทั และทาง
บริษทั ก็ช่วยลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งจะไม่ใช่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ขนึ้ มาและนาไปเสนอขาย ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการวิจัยและพัฒนา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจ้างบุคลากร โดยทางบริษทั มีการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาวญี่ปุ่น มาคอยช่วยเหลือในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รับผิดชอบ
คอยประสานงานและช่วยเหลือลูกค้า หากลูกค้ามีความต้องการอะไร ซึ่งในปัจจุบนั มีทงั้ หมด 4 ท่าน
คุณสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มขี ้อซักถามใน 2 ประเด็น ซึ่งประเด็นแรก คือเรื่องของ
กาลังการผลิตที่ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 63 เหลือ ร้อยละ 58 ในปีนี้ โดยสอบถามว่าจะยังคงมีการลงทุนเพิ่มเติม
หรือไม่ และกาลังการผลิตในอนาคตหลังจากลงทุนเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นเท่าไหร่ เนื่องจากเกรงว่าต้นทุนคงทีท่ ี่เกิดขึ้น
นั้นจะส่งผลกระทบต่อการทากาไร และจะมีผลต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ส่วนในอีกประเด็นทีไ่ ด้มีการสอบถาม
คือ เรื่องของค่าวัตถุดิบที่มองว่าเป็นสัดส่วนที่สูงในส่วนของต้นทุนการผลิต โดยอยู่ทปี่ ระมาณร้อยละ 50 – 60 จึง
อยากทราบว่าบริษทั ได้มีการนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้อย่างครบถ้วนหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงถึงประเด็นที่หนึ่งทีท่ ่านผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามในเรื่องกาลังการผลิต ว่าในส่วน
ของกาลังการผลิตนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนตามกลุ่มสินค้า คือกลุ่มบรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยสาหรับกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์นั้น กาลังการผลิตทีม่ ีอยู่ค่อนข้างพอดี ไม่ได้มีกาลังการผลิตส่วนเกินมาก ซึ่งหากจะมีการเพิ่มกาลังการ
ผลิตก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโต และรองรับการขยายตัวของลูกค้า ส่วนกาลังการผลิตของกลุ่มชิ้นส่วนยาน
ยนต์ อัตรากาลังการผลิตโดยทั่วไปจะไม่เกินร้อยละ 60 เนื่องจากต้องมีการสารองกาลังการผลิตไว้สาหรับการเปลี่ยน
แม่พิมพ์ เพราะการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จะไม่ใช่ลักษณะการทา Mass Production จะเป็นการผลิตเป็นล็อตๆ ย่อยๆ
ดังนั้นบริษทั ไม่สามารถที่จะใช้อัตรากาลังการผลิตให้ได้ถึงร้อยละ 80 จะต้องมีการเพิ่มกาลังการผลิตเมื่อถึงร้อยละ 60
และสาหรับการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมในสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นนั้
ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มกาลังการ
ผลิตในโมเดลใหม่ทที่ างบริษัทไม่ได้มีเครื่องจักรรองรับอยู่แล้ว
ในประเด็นที่สอง ที่ท่านผู้ถือหุน้ ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบนัน้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า
การใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนยานยนต์นั้นมีโครงสร้างที่ตา่ งกัน โดย ในการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นนั้ ราคาเม็ดพลาสติกคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของต้นทุนการผลิต ซึ่งชิ้นส่วนยาน
ยนต์จะมีชิ้นส่วนอืน่ ที่นามาประกอบ เรียกว่า “Component parts” แต่สาหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์นนั้ วัตถุดิบทีเ่ ป็น
หน้า 6 ของจานวน 18 หน้า
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เม็ดพลาสติกจะเป็นสัดส่วนอยู่ทปี่ ระมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิต โดยในช่วงที่ราคาเม็ดมีความผันผวนรุนแรง
สัดส่วนนี้อาจเพิ่มขึน้ สูงถึงร้อยละ 55 อย่างไรก็ตามทางฝ่ายบริหารก็ได้มีการพยายามบริหารจัดการต้นทุนในส่วนนี้
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ในการควบคุม ซึ่งถือว่า
ค่อนข้างจะสมบูรณ์
คุณสุภาพ พิสุราช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มขี ้อซักถามเกี่ยวกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อดูจาก
รายงานประจาปีในหน้าที่ 110 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ จากประมาณ 120 ล้าน เป็น 143 ล้าน จึง
อยากทราบถึงรายละเอียดในส่วนนี้ว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นอย่างไร และเรื่องของการจ้างพนักงานฝ่ายผลิตทั้ง
ส่วนของบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ว่ามีการเดินเครื่องจักรวันละกี่กะ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบนั ทางฝ่ายการผลิตของบริษัทมีการเดินเครื่องจักรวันละ 3 กะ ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารที่สูงขึน้ หลักๆมาจากค่าแรงและค่าจ้างของพนักงานที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และยอดขาย
ที่จะเติบโตในอนาคต ซึ่งโครงสร้างพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบนั อาจจะไม่เพียงพอ จึงต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่
โดยการเพิ่มกลุ่มวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น รวมถึงผู้บริหารชาวไทย
คุณสุภาพ พิสุราช ได้มีข้อซักถามเพิ่มเติมเรื่องงบลงทุนที่เป็นตัวเลขค่อนข้างสูง ว่าได้มีการลงทุนไปในส่วนของ
บรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นสัดส่วนอย่างละเท่าไหร่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า งบลงทุนที่ผ่านมา มีส่วนหนึง่ ที่ใช้ไปกับการลงทุนในเครื่องจักรกลุ่มบรรจุภัณฑ์
แต่สว่ นใหญ่จะใช้ไปกับการลงทุนในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อรองรับยอดขายทีจ่ ะเพิ่มเข้ามาในอนาคต ซึ่งในการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โมเดลใหม่ๆนั้น ทางผู้ผลิตจะต้องมีการนาเครื่องจักรเข้ามาเพื่อทดลองตัวอย่าง และให้ลูกค้าได้
เข้ามาเยี่ยมชมสายการผลิต จะมียอดขายเกิดขึ้นจริงๆในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามว่า ผลประกอบการและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตรายอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างในปีทผี่ ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับบริษทั
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องของการเปรียบเทียบกับคู่แข่งนั้นค่อนข้างจะเปรียบเทียบลาบาก เนื่องจาก
ผู้ผลิตบางรายมุ่งเน้นไปในการผลิตกระบวนการเป่า หรือ Blow molding ส่วนบางรายจะมีความชานาญในการผลิต
แบบฉีด หรือ Injection ซึ่งในส่วนของบริษทั เองมีสายการผลิตที่หลากหลาย สามารถผลิตได้ทั้งแบบเป่าและแบบฉีด
โดยหากเปรียบเทียบในกระบวนการผลิตแบบเป่า คาดว่าบริษทั จะอยู่ในอันดับที่ 2-3 ในด้านของกาลังการผลิต แต่
สาหรับกระบวนการผลิตแบบฉีด บริษัทยังถือว่าเป็นผู้ผลิตรายเล็กอยู่ แต่ทั้งนี้หากมองถึงศักยภาพในการแข่งขัน
บริษทั สามารถแข่งขันได้กับทุกราย ด้วยทักษะของทีมงาน และมีสายการผลิตที่ครอบคลุม
ท่านผู้ถือหุน้ รายหนึง่ ได้สอบถามเกี่ยวกับการตั้งบริษทั พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จากัด ว่ามีจุดประสงค์ใดในการก่อตั้ง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า จุดประสงค์ในการก่อตั้งบริษทั พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จากัด ก็เพื่อต้องการทาการ
วิจัยตลาด สาหรับการต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งทางฝ่ายบริหารและทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า
ไม่อยากให้บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทแม่มุ่งความสนใจไปยังธุรกิจที่ไม่ใช้ธุรกิจหลัก
ดังนั้นจึงได้มีการตั้งบริษัทนีข้ ึ้นมา ซึ่งในปัจจุบนั นี้ก็ยังไม่ได้มีการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ชัดเจนมากนัก อาจต้อง
ใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของบริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จากัด ว่าเมื่อครั้งทีบ่ ริษทั
ไปร่วมงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีนักลงทุนสอบถามถึงประเด็นนี้ ว่าบริษทั จะทา
หน้า 7 ของจานวน 18 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

บริษทั ผลิตเครื่องดื่มใช่หรือไม่ ซึ่งคาตอบคือ ไม่ใช่ เนื่องจากทางบริษทั ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการทาธุรกิจค้าปลีก
แต่บริษทั ก็ได้มีการต่อยอดการผลิตบรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุเครื่องดื่ม โดยในการที่แยกเป็นบริษัทย่อยนี้ ก็เพื่อ
ต้องการให้เห็นภาพของบริษัทชัดเจน ในเรื่องการทาบัญชี ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถอื หุ้น
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บารุงพกกษ์ ได้ขอให้ผู้บริหารให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของค่าแรงที่ประเทศจีน และได้
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินที่ประเทศจีน ว่ามีรายละเอียดอย่างไร
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องของค่าแรงในประเทศจีนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วจะมี
อัตราที่สูงกว่า ซึ่งทางบริษัทก็ได้มีการขอปรับราคากับลูกค้า โดยทางลูกค้าก็ให้ปรับราคาได้เล็กน้อยตามต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น ส่วนในเรื่องของการเช่าทีด่ ิน ทีด่ ินทีบ่ ริษัทเช่าอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และทางบริษัทก็ยงั ไม่ได้มีการซื้อที่ดิน
เพื่อสร้างโรงงาน เนื่องจากการซื้อที่ดินต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก ต้องมีการพิจารณาคานึงถึงผลได้ผลเสียอย่างถี่
ถ้วนก่อน
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี
2556 ปรากฎรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2556 ของบริษทั ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้ง
เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปีบญ
ั ชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษทั สาหรับรอบปีบญ
ั ชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษทั ได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานแล้ว
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาปีที่ได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่
2)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบแสดงฐานะการเงิน
ในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุน้ ทราบ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดังนี้
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 2,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 584 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
40 เนื่องจากในปีที่ผ่านบริษทั ได้มีการลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ส่วนหนี้สินรวมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,103.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 516.10 ล้านบาท
โดยมีสัดส่วนเงินกู้ระยะสั้นอยูท่ ี่รอ้ ยละ 44 และสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 56 ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ
บริษทั เท่ากับ 1.25 และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 935 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67 ล้าน
บาท
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รบั มอบฉันทะ ได้มีข้อซักถามในเรื่องการขาดทุนจากการตัด
จาหน่ายอุปกรณ์ที่มียอดในปี 2555 เป็นตัวเลขประมาณหมื่นกว่าบาท แต่ในปี 2556 เป็นตัวเลขประมาณ 3 ล้านบาท
จึงอยากทราบว่าเพราะเหตุใดตัวเลขจึงเพิ่มสูงขึ้นมาก
หน้า 8 ของจานวน 18 หน้า
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คุณพริม ชัยวัฒน์ ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเรื่องของการขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์ ว่าเป็น
เรื่องของการคืนอาคารโรงงานเช่า สาขาชลบุรี ซึ่งจะต้องมีการรื้อถอนและย้ายเครื่องจักร ทาให้มอี ุปกรณ์บางส่วนที่
จะต้องตัดจาหน่ายออกไป เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจานวนประมาณ 10 ล้านบาท ว่าในส่วนของเงินกู้ส่วนนี้ มาจากใคร และมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่
คุณพริม ชัยวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินที่บริษทั ให้กู้ยืมแก่บริษทั ลูกที่ประเทศจีน เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบกิจการ แต่ด้วยมีข้อจากัดในการขอสินเชื่อทีป่ ระเทศจีน บริษัทแม่จงึ ต้องมีการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3 ตามข้อกาหนดทางกฎหมายของทางรัฐบาลจีน ซึ่งใน
ปัจจุบนั บริษัทที่ประเทศจีนเริ่มมีกาไรและมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอที่จะสามารถคืนเงินกู้ให้แก่บริษทั แม่ได้ ทาง
บริษทั แม่จงึ ได้มีการเรียกเงินคืนทั้งจานวนแล้ว ในปี 2556
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้รบั ชาระเงิน ที่ปรากฏอยู่ในงบ
การเงิน โดยในปี 2555 มียอดปรากฏอยู่ประมาณ 4.9 ล้านบาท แต่ในปี 2556 ไม่ปรากฏยอดดังกล่าวแล้ว จึงอยาก
ทราบว่าเงินส่วนนัน้ ได้รับชาระคืนทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่
คุณพริม ชัยวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า ยอดเงินดังกล่าว เป็นยอดที่มาจากการขายเครื่องจักรให้กับบริษทั มิลล์แพค จากัด ซึ่งเป็น
บริษทั ในเครือ โดยบริษัทมิลล์แพค จากัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือ BOI ในเรื่องของการซื้อเครื่องจักรเก่า
ทางบริษัทจึงได้มีการจาหน่ายเครือ่ งจักรดังกล่าวไป
ไม่มีผู้ถอื หุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเรื่องการอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซี่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผู้ถือหุ้น
มติ
จานวนเสียงที่ลงมติ
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9746
1. เห็นด้วย
432,679,821
0.0000
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0254
3. งดออกเสียง
110,000

มติ

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

จากผลการดาเนินงาน

ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึง่ ไว้เป็น
หน้า 9 ของจานวน 18 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีจนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะ
และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนด
ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษทั ตามที่คณะกรรมการบริษทั
และ/หรือผู้ถือหุน้ ของบริษัทเห็นสมควร
จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน จานวน
1,970.85 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ จานวน 101.04 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร
เงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 5,052,158.32 บาท รวมเป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน
27,234,391.48 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 6 พกษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีจ่ ะมีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) และกาหนดให้วนั ที่ 7 พกษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
55,200,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุ คลในอัตราหุน้ ละ 0.09 บาท และจากกาไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ
0.01 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พกษภาคม 2557
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะเท่ากับ
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท (ทุนจดทะเบียน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลทีจ่ ่าย
เทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเท่ากับร้อยละ 54.6 และเท่ากับร้อยละ 57.5 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบคุ คลและสารองไว้ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และในนามของชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้กล่าวชื่นชมบริษทั ที่ได้มี
การปฏิบัตติ ามขั้นตอน และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ในเรื่องของการกาหนดจ่ายปัน
ผลหลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุน้
ประธานฯ รับทราบข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกประการ
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อตั้งสารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 5,052,158.32 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พกษภาคม 2557 โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มี
สิทธิรับเงินปันผล และกาหนดให้วันที่ 7 พกษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราหุน้ ละ 0.10
หน้า 10 ของจานวน 18 หน้า
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บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พกษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5

มติ

จานวนเสียงที่ลงมติ

1. เห็นด้วย

432,789,821

ร้อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000

2. ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

3. งดออกเสียง

0

0.0000

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ดร.ดาริ สุโขธนัง เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามารับตาแหน่งใหม่ ถือเป็นวาระที่มีส่วนได้เสียในการทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม
ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
และเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมเพื่อลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แทนพร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องจากตาแหน่งกรรมการของบริษทั ทั้ง 3
ท่าน ออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เฉพาะวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ
ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานฯในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เฉพาะวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18
กาหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษทั ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในครั้งนีเ้ ป็นการประชุมปีทสี่ ามของบริษทั ภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. คุณจรัญญา แสงสุขดี
3. คุณสาธิต เหมมณฑารพ
รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) และประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลทีจ่ ะแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท ตามทีท่ าง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ ตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษทั ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่
หน้า 11 ของจานวน 18 หน้า
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ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด
คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระ 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั ต่อไป ดังนั้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บารุงพกกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อเสนอแนะว่า ในการเสนอชื่อบุคคลทีจ่ ะมาทา
หน้าที่กรรมการบริษัทนั้น ประธานฯควรจะมีการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดทีจ่ ะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็น
กรรมการหรือไม่ ทั้งนีเ้ พื่อให้เป็นไปตามมาตรา 69 พระราชบัญญัติบริษทั มหาชน ว่าด้วยการกาหนดข้อจากัดอันมี
ลักษณะกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการนั้นจะกระทาไม่ได้
ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทจะประกาศลงเว็บไซต์ก็ตาม
ประธานจะต้องถามทีป่ ระชุมในขณะนี้ ด้วยว่ามีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่
คุณสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่า ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมแล้วว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอความเห็นหรือซักถามได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นก็สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการได้ แต่ก็จะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบวิธีการปฏิบัติ คือเมื่อมีผถู้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับตาแหน่ง ก็จะต้องมีผู้รบั รองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามกฎหมาย
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอรายชือ่ บุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการที่
ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามรายละเอียดที่เสนอ
หลังจากนั้น ได้เรียนเชิญกรรมการของบริษทั ทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.ดาริ สุโขธนัง คุณจรัญญา แสงสุขดี และคุณสาธิต
เหมมณฑารพ กลับเข้าห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ดร.ดาริ สุโขธนัง
มติ

จานวนเสียงที่ลงมติ

1. เห็นด้วย

432,492,321

ร้อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9310

2. ไม่เห็นด้วย

210,000

0.0485

3. งดออกเสียง

88,500

0.0204

(2) คุณจรัญญา แสงสุขดี
หน้า 12 ของจานวน 18 หน้า
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มติ

จานวนเสียงที่ลงมติ

1. เห็นด้วย

390,363,621

ร้อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
90.1968

2. ไม่เห็นด้วย

40,726,700

9.4103

3. งดออกเสียง

1,700,500

0.3929

(3) คุณสาธิต เหมมณฑารพ

วาระที่ 6

มติ

จานวนเสียงที่ลงมติ

1. เห็นด้วย

432,592,321

ร้อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9541

2. ไม่เห็นด้วย

110,000

0.0254

3. งดออกเสียง

88,500

0.0204

พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ว่า บริษัทไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าทีใ่ นการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัตงิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภท
เดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี
2555 ซึ่งจัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการขอเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาและอนุมัติการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 เป็นดังนี้
1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับกรรมการอิสระ ท่านละ 10,000 บาท
3.

โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

ทั้งนี้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการมีจานวน 90,000 เสียง

หน้า 13 ของจานวน 18 หน้า
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คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ได้สอบถามเกี่ยวกับโบนัสที่จะจ่ายในครัง้ นี้ว่าเป็นโบนัสสาหรับ
กรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการทั้งชุด
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเป็นโบนัสสาหรับกรรมการอิสระเท่านั้น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
ร้อยละของผู้ถือหุ้น
มติ
จานวนเสียงที่ลงมติ
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
431,739,821
99.7572
2. ไม่เห็นด้วย
140,000
0.0323
3. งดออกเสียง
911,000
0.2105

มติ

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุน้ สามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ กาหนดให้บริษทั จัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัตหิ น้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่
จาเป็นต้องเปลี่ยนบริษทั ผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษทั สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชี
นั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัตแิ ต่งตั้งนายพจน์
อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6699 และ/หรือ นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อยเฉพาะบริษทั ย่อยทีต่ ั้งอยู่ในประเทศไทยสาหรับปี
2557 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
คุณปิยะรัตน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึน้ ในของปี 2556 ที่เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 เป็นจานวนเงิน 90,000 บาท ด้วยสาเหตุใด
หน้า 14 ของจานวน 18 หน้า
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คุณพริม ชัยวัฒน์ ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2557 มีอัตราเท่ากับปี
2556 ส่วนที่เพิ่มขึ้นของปี 2557 นั้น มาจากค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เพิ่มขึ้น 1 บัตร สาหรับค่าสอบบัญชีปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 90,000 บาท นั้น สาเหตุมา
จากการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บารุงพกกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อซักถามว่า การอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท
และบริษทั ย่อยในประเทศ ได้มีการแยกจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ดังนัน้ ค่าสอบบัญชีของ
บริษทั ย่อยในต่างประเทศจะต้องเสียอีกใช่หรือไม่ แล้วท่านขออนุมัติหรือไม่
คุณพริม ชัยวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศนั้นเป็นอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แต่ทงั้ นี้มีเรื่องของสกุลเงินต่างประเทศ จึงมีการเจรจาล่วงหน้า 2 ปี เพื่อใช้ในการควบคุมรายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บารุงพกกษ์ ได้มีข้อเสนอให้มีการพิจารณาตัดทอนข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม
หน้าที่ 5 เรื่องของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทย โดยขอให้พิจารณาตัดคาว่าที่
อยู่ในประเทศไทยออก เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัย
คุณสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ได้กาหนดว่าในทุกปีที่มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชนจากัด ต้องอนุมัติการแต่งตั้งและกาหนดค่าสอบบัญชี บริษทั ได้พิจารณา
และแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องทีห่ นึ่ง คือ บริษทั และบริษัทย่อยทีอ่ ยู่ในประเทศไทย จะให้เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน
เพื่อให้ได้อตั ราค่าสอบบัญชีที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัท เรื่องที่สอง คือ บริษทั ย่อยที่อยูใ่ นต่างประเทศก็จะเป็น
ผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นๆ และอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษทั ย่อย และจะเสนออัตราค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแม่เพื่อพิจารณา
และบริษัทได้จดั ทาเอกสารหนังสือเชิญประชุมและการพิจารณาดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไข พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด ทุกประการ
มติ ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษทั ตามรายชื่อที่เสนอ และกาหนดค่าสอบบัญชี
เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่นาเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

วาระที่ 8

จานวนเสียงที่ลงมติ
432,645,821
140,000
5,000

ร้อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9665
0.0323
0.0012

พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษัท
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั ซึ่งแต่เดิม
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั มีอยู่ 4 ท่านคือ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ, นายสาธิต เหมมณฑารพ,
นางมาลี เหมมณฑารพ, และ ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและ
หน้า 15 ของจานวน 18 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

ประทับตราสาคัญของบริษทั กระทาการแทนบริษทั ได้ แต่เนื่องจาก ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ได้ขอลาออกจากคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท พร้อมกับขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษทั เนื่องจากมีภารกิจ
ส่วนตัว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ดังนัน้ จึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณากาหนดอานาจกรรมการผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่ โดยแต่งตั้งให้ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ, นายสาธิต เหมมณฑารพ, และ นางมาลี เหม
มณฑารพ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั กระทาการแทนบริษทั ต่อไป
คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการพิจารณาวาระที่ 8 ว่าจาเป็นต้องมีการ
พิจารณาหรือไม่ เนื่องจาก การที่ ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารแล้ว ก็น่าจะเป็น
ที่ทราบกันแล้วว่า ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ไม่สามารถลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
คุณสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่า เอกสารที่บริษัทจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ คือ หนังสือ
รับรอง ตามหน้าหนังสือรับรองจะระบุรายชื่อกรรมการและอานาจของกรรมการ ซึ่ง ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ได้มี
การลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามหน้าหนังสือรับรอง และต้องมี
มติของผู้ถือหุ้นเพื่อนาไปยื่นจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ต้องนาเสนอให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัท
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดย
แต่งตั้งให้ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ, นายสาธิต เหมมณฑารพ, และ นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ 2 ใน
3 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั กระทาการแทนบริษทั ต่อไป ตามทีเ่ สนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ

จานวนเสียงที่ลงมติ

1. เห็นด้วย

วาระที่ 9

432,644,821

ร้อยละของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9663

2. ไม่เห็นด้วย

110,000

0.0254

3. งดออกเสียง

36,000

0.0083

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ
ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญได้เป็น 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 เรื่องนโยบายการลงทุน
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้เรียนว่า บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะรักษาอัตราการเติบโตของบริษัท
ให้ได้ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งในปีที่ผ่านๆมา บริษทั สามารถรักษาอัตราการเติบโตดังกล่าวมาได้โดยตลอด แต่ในช่วง
หน้า 16 ของจานวน 18 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

1 – 2 ปีที่ผ่านมานี้ อัตราการเติบโตดังกล่าวอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ทั้งนี้กข็ ึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก ที่เป็น
เรื่องของสภาวะตลาด ส่วนในเรือ่ งของแผนการลงทุนทีค่ ุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ได้สอบถามว่าการที่บริษัทลงทุนมาก
นั้น เนื่องมาจากเป็นช่วงหลังจากการระดมทุนใช่หรือไม่ และต่อไปในอนาคตจะมีแผนการลงทุนอย่างไร ซึ่งคุณ
สาธิต เหมมณฑารพ ได้ชี้แจงว่า เงินทุนทีบ่ ริษัทได้มาจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นส่วนที่สาคัญมาก
เพราะส่วนหนึ่งบริษทั ใช้ไปในการปรับโครงสร้างของบริษัท ทาให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ มาก
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหลังจากนี้ การลงทุนของบริษัทก็จะเป็นการลงทุนเพื่อรักษาอัตราการ
เติบโต
เรื่องที่ 2 เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนว่า ทางบริษทั ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยกาหนดเป็นนโยบายรวมถึงวิธีการปฏิบัติ และได้มีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทัง้ องค์กรถือปฏิบตั ิ
รวมถึงเรื่อง การกาหนดช่องทางในการรายงาน แจ้งเบาะแส หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือพบว่ามีผู้กระทาผิด ให้รายงาน
ได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
และได้มีการดาเนินการเรื่องการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น มาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตามบริษทั ได้ให้ความสาคัญและถือปฏิบัตติ ามนโยบายดังกล่าว
เรื่องที่ 3 เรื่องการบริหารความเสีย่ งในองค์กร
ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เรียนว่า ทางบริษัทนั้นให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสี่ยง โดยทางคณะทางานได้มีการพิจารณาเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงอย่างรอบคอบและครบถ้วน ทัง้ ใน
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ซึ่งในส่วนนี้ทางบริษทั ก็ได้มีการนามา
เชื่อมโยงกับระบบการตรวจสอบภายในของบริษทั นอกจากนี้ทางบริษทั ก็ได้มีการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารความ
เสี่ยงมาช่วยในการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ อีกทั้ง
บริษทั ก็มีนโยบายที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อจะได้มีการพิจารณา
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั
ประเด็นที่ 4 เรื่องการเยี่ยมชมกิจการ
ประธานฯ ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นที่มคี วามสนใจจะเข้าร่วมการเยี่ยมชมกิจการของบริษทั ให้แสดงความประสงค์ไว้ โดย
การระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับการติดต่อกลับ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

หน้า 17 ของจานวน 18 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

ลงชื่อ...............................................................ประธานที่ประชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)

ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษัท
(นางพริม ชัยวัฒน์)

หน้า 18 ของจานวน 18 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ

นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

อายุ

75 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสว่างวิทยา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย

ประวัติการทางาน

- ปี 2554 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2530 –2554 กรรมการ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท มิลล์แพค จากัด
บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ

27 ปี 4 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจานวน 102,086,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.49

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ สัญญาเช่าที่ดิน ที่ตั้งอาคารโรงงาน บริษัท มิลล์แพค จากัด
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557

จานวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ ที่ไ ด้รั บการเสนอชื่อ นี้ไ ม่มี การด ารงต าแหน่ งเป็น กรรมการหรือ ผู้บ ริห ารในกิจการอื่ นที่ อาจท าให้เกิด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )
หน้า 1 ของจานวน 5 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

ชื่อ

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่น 2014 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน

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

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริ ห าร / กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด
- บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- บริษัท มิลล์แพค จากัด
- บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด
หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

- บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
- บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทา ไม่มี
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ

27 ปี 4 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจานวน 72,154,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.07

ส่ ว นได้ เ สี ยทั้ งทางตรงและทางอ้ อ มใน ไม่มี
กิจการใดๆที่ บริษัทหรื อบริษัท ย่อ ยเป็ น
คู่สัญญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557

จานวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง
จานวน 1 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทั้งหมด 1 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )

หน้า 3 ของจานวน 5 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

ชื่อ

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย

ประวัติการทางาน

- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัดปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นูนา จากัด
- ปี 2554 – 2557 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2548 – ปี 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจ
เม้นท์ จากัด (มหาชน)
- ปี 2545 – ปี 2548 ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ ส านั ก คณะกรรมการ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
- ปี 2544 – ปี 2545 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคาร ทหารไทย
จากัด (มหาชน)
- ปี 2543 – ปี 2544 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ เจ
เอฟ ธนาคม จากัด

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ ส ระ / กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท นูนา จากัด
- บริษัท นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด

หน้า 4 ของจานวน 5 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทา ไม่มี
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ / กรรมการอิสระ

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ

4 ปี 3 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจานวน 250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05

ส่ ว นได้ เ สี ยทั้ งทางตรงและทางอ้ อ มใน ไม่มี
กิจการใดๆที่ บริษัทหรื อบริษัท ย่อ ยเป็ น
คู่สัญญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557

- จานวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง
- จานวน 4 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 5 ครั้ง
- จานวน 3 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 3
ครั้ง
- จานวน 1 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทั้งหมด 1 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )

หน้า 5 ของจานวน 5 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลั กทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง ข้ อ พึ งปฏิ บั ติ ส าหรั บ การจั ด ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่ อให้การประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือ
หุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึง
ปฏิบัติที่นามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.

บุคคลธรรมดา

1.1

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก)
บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก)
หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ

2.

นิติบุคคล

2.1

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(ข)
บัตรประจาตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข)
บัตรประจาตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ
ชื่อโดยโนตารีพับบลิค
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้ งแต่เวลา
8.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ปัญจวัฒนา
พลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1.

การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับ มอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.
2.

จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การดาเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39
การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนัง สือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน (7)
(3) ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โหษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโหษณาเป็นระยะเวลาสาม วันติดต่อกัน (3)
หมวดที่ 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

3.

องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น )ถ้ามี (เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็นต้องครบองค์
ประชุม
4.

การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี้ หรือ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
การทา แก้ไ ข หรือเลิกสั ญญาเกี่ย วกับการให้เ ช่ากิ จการของบริ ษัททั้งหมดหรื อบางส่วนที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุ้นกู้
การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

5.

การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 15
บริ ษัทมีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอย่ างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ ง
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ

2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้

หน้า 3 ของจานวน 3 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
อาการ
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
แสตมป์
----------------20 บาท
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2558 ในวั น ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้ น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอริ น
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน

อาการ
แสตมป์
20 บาท

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2558 ในวั น ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้ น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอริ น
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557
หน้า 1 ของจานวน 5 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2557
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อตั้งสารองตามกฎหมายและการจ่าย
ปันผล จากผลการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 22,080,000 หุ้น เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 และ
อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับการประชุมครั้งที่ 1/2557
และครั้งที่ 1/2558
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า 3 ของจานวน 5 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

หน้า 4 ของจานวน 5 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 วาระที่
เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
อาการ
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แสตมป์
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
20 บาท
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2558 ในวั น ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้ น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอริ น
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ
หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด
เสียง

หน้า 1 ของจานวน 6 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง เสียง
 วาระที่ 2

เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2557
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อ ตั้งสารองตามกฎหมายและการจ่าย
ปันผล จากผลการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 22,080,000 หุ้น เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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ชื่อกรรมการ นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย







 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 และอนุมัติจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับการประชุมครั้งที่ 1/2557 และครั้ง
ที่ 1/2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ ..................................................... ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................)

ลงชื่อ .................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง

หน้า 5 ของจานวน 6 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 วาระที่
















เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

179/97 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management Program NIDA, University of California at
Berkeley, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 96/2007 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor of Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk รุ่นที่ 7/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

ประวัติการทางาน

- ปี 2554 – ปั จ จุ บั น ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ ส ระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
- ปี 2550 – ปี 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ปลิส จากัด
(มหาชน)
- ปี 2549 – ปี 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัทโกลเบล็กโฮลดิ้ง
แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
หน้า 1 ของจานวน 2 หน้า
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ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการ
ผู้จัดการ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ ไม่มี
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ไม่มี

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ

4 ปี 3 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจานวน 250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05

ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มใน ไม่มี
กิ จ การใดๆที่ บ ริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น
คู่สัญญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554

- จานวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมด 6 ครั้ง
- จานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 5 ครั้ง
- จานวน 3 ครัง้ ต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้ หมด 3 ครัง้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ นี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง(
ผลประรยชน์ต่อบริษัทผ )

หน้า 2 ของจานวน 2 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม 2558
ข้าพเจ้าบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ขอรายงาน มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 14:30 น. ถึง 17:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 276,000,000 บาท เป็น 287,040,000 บาท
โดยออกหุ้นสามัญ จานวน 22,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รวม 11,040,000 บาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จานวน 22,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
รวม 11,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ
(เดิม : ใหม่)
ต่อหุ้น (บาท) และชาระเงินค่าหุน้ หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม
22,080,000
25 : 1
เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล

2.2 การดาเนินการของบริษทั กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่หนุ้ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคานวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการ
จ่ายหุ้นปันผล
2.3 จานวนหุน้ คงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
ไม่มี –
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซ. แสงแจ่ม ถ. พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
- ไม่มี –

หน้า 1 ของจานวน 2 หน้า
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผล
แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสารองตามกฎหมาย
7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุน้ ปันผล จะมีสิทธิรบั เงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษทั
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การดาเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน สาหรับการประชุมผู้ถือหุน้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

วัน / เดือน / ปี
2 มีนาคม 2558
17 มีนาคม 2558
18 มีนาคม 2558
21 เมษายน 2558

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.............................................................. กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตาแหน่ง

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
กรรมการ

ลายมือชื่อ.............................................................. กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
ตาแหน่ง

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
กรรมการ

หน้า 2 ของจานวน 2 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุน้

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
92 ซ. แสงแจ่ม ถ. พระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ +6626414777
อีเมล์ info@goldentulipbangkok.com

