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บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107554000208 www.pjw.co.th
สำนักงำนใหญ่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
โทร. 0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสำร 0-2898-0633
สำขำ 1 เลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทร. 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสำร 0-2150-5987
สำขำ 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุร ี 20110
โทร. 0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207 โทรสำร 0-3834-7189
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สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบซีด-ี รอม (CD-ROM)
ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2561
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ทีต่ อ้ งนามาในวันประชุม)
วิธกี ำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่ อ้ งนำมำแสดงในวันประชุม
ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี
แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้จดั การประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เริม่ ประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ของบริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ได้ถูกจัดขึน้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ
เฟอริน กรุงเทพมหานคร 10310 และได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง และจัดทารายงานการประชุมส่ง
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่ ่านมา บริษัทและบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจานวน
2,694.96 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิรวม 33.96 ล้านบาทรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัท ปญั จ
วัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2560 ซึง่ ส่งมาในรูปแบบซีด-ี
รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท : เห็น สมควรเสนอให้ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดาเนิ นงาน
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารทางบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้
ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ นการประชุมสามัญ ประจาปี 2561
ตามทีม่ าตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของ
บริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ว่าถูกต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตาม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปันผล จาก
ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปนั ผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีก ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม
จานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2560
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปนั
ผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง
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ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการ
บริหารงานของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้
จานวน 2,532.04 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 40.27 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิหลังหักสารองตาม
กฎหมาย เท่ากับ 40.27 ล้านบาท โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
ปี 2560
40.27 ล้านบาท
574,079,945 หุ้น

รายการ
1. กาไรสุทธิ
2. จานวนหุน้ สามัญ
3. การจ่ายปนั ผลประจาปี
 เงิ นปันผล (บาท/หุ้น)

-

โดยจ่ายจาก
 กิ จการที่ ได้รบั การส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
 กิ จการที่ ไม่ได้รบั การส่งเสริ มการลงทุน (Non BOI)

4. รวมมูลค่ำกำรจ่ำยปนั ผลทัง้ สิน้

ล้านบาท
-

0.1300
ล้านบาท

-

5. อัตราการจ่ายเงินปนั ผลต่อกาไรสุทธิ
6. วันทีจ่ ่ายปนั ผล

ปี 2559
139.27 ล้านบาท
574,079,945 หุ้น

-

ล้านบาท
40.19
34.44

บาท/หุ้น
0.0700
0.0600

-

74.63

0.1300

-

53.59%

-

24 พฤษภาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั ิ งดกำรจัดสรรเงินกำไร
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย เนื่องด้วยบริษทั ได้มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม
จานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2560
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก
อนุ มตั ิงดการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของบริษทั เนื่องจากบริษทั มีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการ
ลงทุนในอนาคต ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 จึงมีมติเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย
และการงดจ่ายเงินปนั ผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี
ทุ ก ครัง้ กรรมการจะต้อ งออกจากต าแหน่ ง อย่ า งน้ อ ยจ านวนหนึ่ ง ในสาม (1/3) โดยอัต รา ถ้ า จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่า ผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อก
จากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปีทเ่ี จ็ด (7) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ซึง่ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของบริษทั มี
รายชื่อดังต่อไป
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1.
2.
3.

นายคงศักดิ ์
นายวิวรรธน์
นายณัฐวุฒ ิ

เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เขมะโยธิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่
15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
บริษทั ได้กาหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าทีส่ รรหา ผูท้ ม่ี คี วามรู้ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา พร้อมอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้า ทีอ่ ย่างเต็มที่ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิ ารณาถึง
ความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริษทั ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษทั
ประกอบกับ คุ ณสมบัติ ความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ย วชาญ และมี คุ ณสมบัติต ามที่
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
กาหนดแล้ว จึงได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ 3 ท่าน ทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสียในวาระนี้
ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
2. นายวิวรรธน์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
3. นายณัฐวุฒ ิ
เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ
ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระ
หนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ ยังคงมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกาหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท เป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และสามารถให้ความเห็น ตลอดจนการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นฐานะกรรมการอิสระ ได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
สาหรับรายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับ ที่ 3 และคุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด (รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4)
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ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการทีเ่ สนอชื่อในครัง้ นี้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2561 (Record Date) วันที่ 22 มีนาคม 2561
รายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
สัดส่วน
สิทธิในการ
ตาแหน่ง
จานวนหุน้
เป็ นกรรมการ
การถือหุน้
ออกเสียง
1. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
96,169,439 16.75% 96,169,439
2. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
69,175,360 12.05% 69,175,360
3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ
260,000
0.05%
260,000
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคานึงถึง การปฏิบ ตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน ปี 2559 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นาเสนอ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบ
แทนแล้ว โดยคานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดย
เสนอให้มผี ลในปี ปฎิทิน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น โดย
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
ปี 2561 )ปี ทเ่ี สนอ(
ปี 2560
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธำนกรรมกำร
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย
2. ค่ำตอบแทนรำยเดือน )เฉพำะกรรมกำรอิสระ)
3. โบนัส สำหรับกรรมกำรอิสระ จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

)บำท(

)บำท(

25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
1,000,000

25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
1,000,000

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะ
ได้รบั ค่าตอบแทนตามรายละเอียดทีก่ าหนดข้างต้นเท่านัน้
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ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อเรื่องการ
จัดการ
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร
รายงานการเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษัท ที่อ อกหลัก ทรัพ ย์
(ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ า ที่
มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษทั ผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้คดั เลือกสำนักงำนสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ
จำกัด เนื่องจำกมีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ดี มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี มีค่ำสอบบัญชีทเ่ี หมำะสม
รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้เป็ นอย่ำงดีตลอดมำ ทัง้ นี้ในปี 2561 นำยพจน์ อัศวสันติชยั ผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญำตเลขที่ 4891 จำกบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตของบริษทั และบริษทั
ย่อยเฉพำะบริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยมำตัง้ แต่ปี 2556-2560 รวม 5 ปี จงึ ครบวำระทีจ่ ะต้องมีกำร
เปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชี จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อขออนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมสำมัญผู้
ถือหุน้ ประจำปี 2561 ให้แต่งตัง้
1. นำยสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นำยธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นำงสำวสุลลิต อำดสว่ำง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 7517
แห่งสำนักงำนสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
เฉพำะบริษัท ย่ อ ยที่ตัง้ อยู่ใ นประเทศไทยสำหรับ ปี 2561 โดยก ำหนดค่ ำ สอบบัญ ชีจ ำนวนเงิน ไม่ เ กิน
1,935,000 บำทต่อปี โดยรวมค่ำตรวจสอบและรับรองกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
(BOI) กรณีมกี ำรตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่ำตรวจสอบบัตรละ 40,000
บำท กรณีมกี ำรเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่ำงปี ให้กำหนดค่ำสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อหนึ่งบริษทั
ทัง้ นี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น เช่น ค่ำพำหนะเดินทำงปฏิบตั งิ ำนต่ำงจังหวัด โดยผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อเสนอ
ข้ำงต้น ไม่มคี วำมสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษัท ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6699
และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตงั ้ อยู่ในประเทศไทย
สาหรับปี 2561
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และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,935,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี ารเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบ
บัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษทั ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ าน
ต่างจังหวัด ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษัท
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สาหรับรายละเอียดข้อมูลของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2561 โดยมีขอ้ มูลปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ
วาระที่ 8

รอบปี บญ
ั ชี 2561
1.935 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2560
1.905 ล้านบาท
-

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษทั ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซง่ึ แต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 9)
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทั ตามรายละเอียดซึง่ แนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 9. และ 10.) เพื่อเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ ได้
ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6. และ 7. และ 9. มาแสดง
เพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธกี ารลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารทีต่ ้องนามา
แสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7. โดยบริษทั จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษทั ดังรายละเอียด
ในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8.
เพื่อให้ท่านได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หาก
ท่านมีคาถามทีต่ อ้ งการให้บริษทั ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอครัง้ นี้ สามารถจัดส่งคาถามไปล่วงหน้าได้ท่ี
E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561
เริม่ ประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษทั จะเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา
7.00 น.
อนึ่ง บริษทั ได้กาหนดให้วนั ที่ 22 มีนาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2561 (Record Date)
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ทัง้ นี้ ทางบริษทั ได้จดั ของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุมแต่ไม่ได้มกี าร
แจกของที่ระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจาปี 2560 ท่านสามารถติดต่ อขอรับได้ ณ วันที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 11. เพื่อส่งโทรสารไปที่ 0-2150-5987
หรือ E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH เพื่อบริษทั จักได้จดั ส่งให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)

(ดร. ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอ
ริน กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

7. นายสาธิต เหมมณฑารพ
8. นางมาลี เหมมณฑารพ
9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการ

-----มีกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม---------คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด----ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นายอภิชยั ศรีทอง
3. นายสมยศ สุธรี พรชัย

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษทั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ผูจ้ ดั การ จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

-9-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 23 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 31 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 54 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 372,650,838 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.9127 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถอื หุน้ 2 ท่าน เพื่อทาหน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เป็ นตัวแทน ประธานฯ ขออนุญาตให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเป็ นตัวแทนทา
หน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชีแ้ จงเกี่ยวกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นหน่ วยงานอิสระทา
หน้าทีต่ รวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. บริษทั ขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้าที่ 3 ย่อหน้าที่ 2 ในส่วนของ
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา ของระเบียบวาระการประชุมที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิ
การจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อวันทีจ่ ่ายเงินปนั ผล (ของปี 2559 ปี ทเ่ี สนอ) จากเดิม วันที่ 24 พฤษภาคม
2559 แก้ไขเป็ น 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามใบแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจาปี 2560 ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั การก่อนเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 รวมถึงได้มกี ารแจ้ง
ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบล่วงหน้าแล้ว
3. บริษัท ขอแก้ไ ขรายงานประจ าปี 2559 หน้ า ที่ 105-106 ในส่ว นของข้อ มูลสาคัญ ทางการเงิน โดยมี
รายละเอียดตามใบแนบรายงานประจาปี 2560 ที่ผู้ถือหุ้นได้รบั การก่อนเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ สามารถดูขอ้ มูลรายงานประจาปี ฉบับเต็มทีแ่ ก้ไขแล้ว ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั
www.pjw.co.th
4. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม
แต่ ล ะท่ า นจะได้ร ับ แจกบัต รลงคะแนนตอนลงทะเบีย นเข้า ร่ ว มประชุ ม หากท่ า นใดยัง ไม่ ไ ด้ร ับ บัต ร
ลงคะแนน กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ท่านต่อไป
5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล
และในกรณีทท่ี ่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ปี ระชุมทราบด้วย
ทุกครัง้
6. ภายหลังทีท่ ่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึง่ เป็ นวาระเสนอให้ทป่ี ระชุม
รับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ “ไม่ เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสีย ง” ในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รบั จากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัท
ทัง้ นี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื
หุน้ ทีล่ งคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ที่ “งดออกเสียง” โดยผูถ้ อื หุน้ ท่าน
ใดที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้ าทีจ่ ดั เก็บบัตรตามลาดับ
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ทัง้ นี้สาหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษทั จะเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะ
เก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
7. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
8. กรณีทถ่ี อื เป็ นบัตรเสีย คือ กรณีทม่ี กี ารลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี
ฆ่า หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
9. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจาณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ต้อง
ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออก จากจานวน
เสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีไ ม่ มีผู้ใ ดแสดงความเห็น คัด ค้า น หรือ แสดงความเห็น เป็ น อย่ า งอื่น ให้ ถือ ว่ า ที่ป ระชุ ม
“เห็นชอบ” หรือ “อนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์” ทัง้ นี้เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนนเสียง จะ
ให้พจิ ารณาวาระถัดไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุ มที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกคนพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
ไม่ มีผู้ถือ หุ้น ซัก ถาม ประธานฯ ได้เ สนอให้ท่ปี ระชุม ลงมติร ับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2559
มติ
ที่ป ระชุ มได้พิจ ารณาแล้ว มีม ติเป็ นเอกฉัน ท์อ นุ ม ัติรบั รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
373,342,784
0
0
0
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ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2559
ประธานฯ ได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษัทย่อยในรอบปี 2559
ปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-Rom) พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผู้กล่าวสรุป ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2559 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทมีสดั ส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2559
เปรียบเทียบกับปี 2558 ได้ดงั นี้
 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น

 กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
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 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี

 รวมทุกผลิตภัณฑ์

โดยรายได้จากการขายของกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ลดลง เนื่องจากตลาดรถยนต์หดตัวลงเล็กน้อย และของ
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ ายาเคมีลดลง เนื่องจากปญั หาภาวะวิกฤตภัยแล้งต่างๆ โดย
ภาพรวมแล้วเติบโตขึน้ 1 % สาเหตุทเ่ี ติบโตเล็กน้อย เนื่องจากสาเหตุขา้ งต้นและอีกส่วนหนึ่งคือยอดขาย
แม่พมิ พ์ลดลงจากโมเดลใหม่ทส่ี ว่ นใหญ่ขายออกไปแล้วในปี 2558
สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 2,757.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน
28.70 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.12 จากปี ก่อน
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โดยในปี 2559 บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 16.93 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 15.54 สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 10.55 เพิม่ ขึน้ อยู่ท่รี อ้ ยละ 10.63 อย่างไรก็ดอี ตั รา
กาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.11 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ อี ตั รากาไรสุทธิอยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.61
สาหรับค่าเฉลี่ยของราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลก ซึง่ จากข้อมูลราคาเม็ดพลาสติกทีร่ วบรวมโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าราคาเม็ดพลาสติกในปี 2559 โดยเฉลีย่ ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 9.13 จาก
ปี ก่อน
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องราคาวัตถุดบิ ในปี 2559 จากราคาเม็ด
พลาสติกมีราคาลดลงพอสมควรและจากผลบวกของราคาน้ ามันที่ลดลง ไม่ทราบว่าจะช่วยให้ลดต้นทุน
มากน้อยแค่ไหน และอยากทราบแนวโน้มในปี น้เี ป็ นอย่างไรบ้างจากการทีต่ ลาดรถยนต์ออกรุ่นใหม่จานวน
มาก ซึง่ อาจทาให้รายได้จากค่าแม่พมิ พ์ดขี น้ึ ด้วยหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่าราคาวัตถุดบิ ทีล่ ดลงว่ามีผลบ้างเล็กน้อยต่อ
โครงสร้า งต้น ทุ น สิน ค้า ของบริษัท ท าให้บ ริษัท มีก าไรเพิ่ม ขึ้น เล็ก น้ อ ย เนื่ อ งจากส่ว นใหญ่ ร าคาเม็ด
พลาสติกของบริษทั เป็ นลักษณะลอยตัว โดยบริษทั ได้มขี อ้ ตกลงกับลูกค้าทีจ่ ะปรับราคาสินค้าได้ตามราคา
เม็ดพลาสติกในตลาดที่ข้นึ ลง ซึ่งในปี น้ี ราคาเม็ดพลาสติกมีแนวโน้ มแข็งค่าคือราคาสูงขึ้น ก็จะมีผลต่ อ
ต้นทุนเล็กน้อยเช่นเดียวกัน สาหรับค่าแม่พมิ พ์ และค่า Tooling ถ้าหากวิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจชิน้ ส่วน
ยานยนต์จะเห็นว่าธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดจะเห็นได้จากยอดขายเมื่อปี 2557 กับปี 2559 มีลกั ษณะ
ก้าวกระโดดจาก 360 ล้านบาทเป็ น 700 ล้านบาท ซึง่ รูปแบบธุรกิจของกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ของบริษทั เป็ น
ลักษณะก้าวกระโดด 3 ปี ครัง้ เมื่อมีโมเดลใหม่ออกมารายได้กจ็ ะก้าวกระโดดขึน้ และคงตัวอยู่สกั 2-3 ปี
ซึ่ง อย่ า งไรก็ดีบ ริษัท ยัง สามารถรัก ษาโมเดลเดิม พร้อ มกับ ที่มีโ มเดลใหม่ อ อกมาได้ โดยมีลัก ษณะ
เช่นเดียวกับรายได้ท่เี กิดจากปี 2557-2559 ส่วนในอนาคตปี 2560 จะเป็ นยอดขายของ Backlog ของ
โมเดลใหม่ทอ่ี อกมาที่จะมาผลิตในปี น้ี เนื่องจากในปี ทแ่ี ล้วยังผลิตโมเดลไม่เต็มปี ซึง่ จะช่วยให้ยอดขาย
เพิม่ ขึน้ และสาหรับค่า Tooling ในปี 2560 จะไม่มกี ารรับรูร้ ายได้งาน Tooling ได้มากเท่าเดิม เนื่องจาก
เป็ น Backlog ทีไ่ ด้รบั รูไ้ ปแล้วในปี ก่อนๆ ซึง่ จะเกิดขึน้ อีกครัง้ ในปี 2561 และมีรปู แบบคล้ายกัน
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องกาลังการผลิตของบริษัทมีส ัดส่วน
เท่าใด
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่ากาลังการผลิตของบริษทั มีสดั ส่วนภาพรวม
ประมาณ 60%
คุ ณ อนุ ว่ อ งสารกิจ ผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม ด้ว ยตนเอง ได้ส อบถามสาหรับ ก าลัง การผลิต ของทุ ก กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ประมาณ 60% หรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่าสาหรับกลุ่มสินค้าทีม่ กี าลังการผลิตเพิม่ ขึน้
ค่อนข้างมากคือกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องบริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มการลงทุน
หรือไม่ เนื่องจากกาลังการผลิตยังคงเหลืออยู่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้า หน้ าที่บริหาร ได้ช้ีแจงว่ า สาหรับ การลงทุ นจะเป็ น ลัก ษณะการ
เปลีย่ นแปลงเครื่องจักรเก่า รวมถึงเพิม่ การซือ้ เครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับยอดขายใหม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุม รับทราบรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน่ และการพัฒนาจากปี ทผ่ี ่านมา เพื่อเป็ นการปฏิบตั กิ ารกรอบนโยบายกากับดูแลทีด่ ี
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และได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และการพัฒนาจากปี ทผ่ี ่านมา
คุณจรัญญา แสงสุขดี ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และการพัฒนา
จากปี ทผ่ี ่านมา ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี ท่ผี ่านมา บริษัทได้มีนโยบายการต่ อต้านการให้สนิ บน และการคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ โดยได้มีการ
ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ เพื่อทีจ่ ะรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรม และรักษาจุดยืน
ของบริษทั สาหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ CAC อยู่ในระหว่างการเตรียมการในรายละเอียด ซึง่ คาดว่า
จะเข้าร่วมโครงการในปี 2560 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดในส่วนรายงานนโยบายเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันในปี
่
ทผ่ี ่านมาของบริษทั ในหน้า 54-55 ของรายงานประจาปี 2559 ที่
ท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านได้รบั แล้ว
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2559
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2559 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติใน
วาระนี้)
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุนตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และบริษทั ย่อย
สาชรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคน 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่ าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ท่ไี ด้จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,425.53 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 83.23
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3
 ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,339.36 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 150.73 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.46 ซึ่งบริษทั มีส่วนทุนเท่ากับ 1,086.17 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 72.20 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ลดลงจากเดิม 1.46
เป็ น 1.23 เท่า
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 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ได้ดงั นี้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

ปี 2559

ปี 2558

16.93
5.11
13.43

15.54
3.61
10.18

5.71
1.13

4.02
1.11

66.19
42.90
60.89
48.20

55.92
42.62
65.48
32.71

1.23
5.20

1.46
3.75

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องกาไรสุทธิทด่ี ขี น้ึ เป็ นเพราะเหตุใด จาก
ทีไ่ ด้เห็นกระแสเงินสดดีขน้ึ สภาพคล่องดีขน้ึ รวมถึงอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) ดี
ขึน้ เป็ นเพราะได้มกี ารชาระหนี้บางส่วนหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่าสาหรับอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ (D/E ratio) เพราะส่วนหนึ่งมีการชาระหนี้ทุกปี อยู่แล้ว และอีกส่วนคือกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของ Margin ดีขน้ึ โดยเฉพาะตัวกาไร
สุทธิ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่าเมื่อปี ทแ่ี ล้วบริษทั บริหารจัดการโรงงานพ่น
สีดขี น้ึ ค่อนข้างมาก จากเดิมในปี 2558 ทีโ่ รงงานพ่นสีขาดทุนประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนในปี 2559
ขาดทุนลดลงเหลือเพียง 40 ล้านบาท ซึง่ อยู่บนเงื่อนไขยอดขายทีล่ ดลงเนื่องจากรอโมเดลใหม่อยู่
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องธุรกิจโรงพ่นสีผลประกอบการในปี น้ีจะ
เป็ นกาไร หรือถึงจุดคุม้ ทุน
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่าทีมคณะจัดการประมาณการไว้ คาดว่าในปี
หน้าจะผ่านจุดคุม้ ทุนไปได้
คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามถึงรายการผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ อยู่ในรายงานประจาปี 2559 หน้า 124 ในส่วน
ของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยอยากทราบคาอธิบาย และได้สอบถามถึงโครงการลงทุนในปี หน้า และ
Business Plan ในปี 2560-2561

-16-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
คุณพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 ได้ชแ้ี จงว่าในปี 2559 ได้มกี ารทบทวนสมมติฐาน
ทีใ่ ช้ในการคานวณผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็ นตัวเลขทีท่ าง
นัก คณิ ตศาสตร์ป ระกัน ภัย ประเมิน ขึ้น โดยพิจ ารณาจากองค์ประกอบต่ า งๆ เช่ น อัตราการขึ้น ของ
เงินเดือน อัตราคิดลด และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนของพนักงาน โดยเนื่องจากปจั จัย 3 ตัวนี้ทม่ี ี
การคานวณใหม่ จึงทาให้ตวั เลขเป็ นผลขาดทุน
ประธานฯ ได้แถลงทีป่ ระชุม โดยขออธิบายโครงการลงทุนในปี หน้า และ Business Plan ในปี 2560-2561
ในวาระที่ 8 คือวาระอื่นๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบรับรอง
จากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 4

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
378,602,784
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการ
ดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จานวน 2,629.01 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 139.67 ล้านบาท
ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย แต่เนื่อง
ด้วยทุนสารองตามกฎหมายของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนแล้ว โดยเป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116
จึงไม่มกี ารจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายในปี 2560 และการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 74,630,392.85 บาท โดยเป็ น
การจ่ายจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ของกิจการที่
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท และจากกาไร
สุทธิจากกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับอัตราภาษีรอ้ ยละ 20 ของกาไรสุทธิ ใน
อัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปนั ผลที่จ่าย เทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและ
หลังหักสารองไว้ตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 53.29 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั ปนั ผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายปนั ผล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามเกีย่ วกับ การจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องจานวนบัตรส่งเสริมการลงทุนใน
ปจั จุบนั คงเหลือกีใ่ บ และบัตรจะหมดอายุเมื่อไหร่ และในปี น้ีเป็ นเพราะเหตุใดทีก่ าไรเพิม่ ขึน้ แต่อตั ราการ
จ่ายเงินปนั ผลลดลง
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่าเกีย่ วกับบัตรสงเสริมการลงทุน
โดยสาหรับบัตรที่ Active จะมีเหลือจานวน 3 ใบ และได้มกี ารขอไว้และยังไม่ได้ใช้จานวน 1 ใบ และในปี น้ี
มีบตั รส่งเสริมการลงทุนทีค่ รบอายุไปแล้วจานวน 1 ใบ สาหรับบริษทั ย่อยมี 2 ใบซึง่ จะหมดอายุในปี 2562
และจะมีเพิม่ เติมจากทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้ บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด ซึง่ ได้รบั อนุ มตั สิ ่งเสริมการลงทุนในส่วน
ของการวิจยั และการทดสอบ ซึง่ ได้รบั สิทธิ 8 ปี หากแต่ยงั ไม่มรี ายได้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องอัตราการจ่ายเงินปนั ผลถือว่ามีความ
เหมาะสมแล้วหรือไม่
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า อัตราการจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559
ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 โดยจ่ายในอัตราร้อยละ 53.29 ถือเป็ นอัตราตามนโยบายของบริษทั แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
พิจารณาและอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินป นั ผลจากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ไิ ม่มกี ารจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ในปี 2560 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน
อัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 74,630,392.85 บาท โดยเป็ นการจ่าย
จากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ของกิจการที่
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท และ
จากกาไรสุทธิจากกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับอัตราภาษีรอ้ ยละ 20
ของกาไรสุทธิ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปนั ผลทีจ่ ่าย เทียบกับกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสารองไว้ตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 53.29 ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั ปนั
ผล ณ วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ
กาหนดจ่ายปนั ผล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
378,602,784
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ตนเอง ดร.ดาริ สุโขธนัง ประธานที่ประชุม เป็ น
กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งใหม่ ถือเป็ นวาระทีม่ สี ่วนได้
เสียในการทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ดังนัน้ เพื่อเป็ นไปตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญ
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและเป็ นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทา
หน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมเพื่อลงมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระแทน
พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษัท ตามวาระอีก 2 ท่าน และ
ตนเอง รวมทัง้ หมด 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เฉพาะวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุ มตั ิ
การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานฯในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เฉพาะวาระที่ 5 เรื่อง
พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตาม
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออก
จากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี
แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
ทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับ
ตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทห่ี ก (6) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษัท
ตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
ดร.ดาริ
สุโขธนัง
กรรมการอิสระ
2.
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการอิสระ
3.
นายสาธิต
เหมมณฑารพ
กรรมการ
ทัง้ นี้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่
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- พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
- ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
ดร.ดาริ
สุโขธนัง
กรรมการอิสระ
2.
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการอิสระ
3.
นายสาธิต
เหมมณฑารพ
กรรมการ
ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระ
หนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
รายละเอียดประวัติและสัดส่ วนการถือหุ้นโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมลงมติเกีย่ วกับการแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เป็ นรายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ดังนี้
(1) ดร.ดาริ สุโขธนัง
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
1. เห็นด้วย
378,606,424
0.0000
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
0
0.0000
4. บัตรเสีย
0
(2) นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
378,606,424
0
0
0
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100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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(3) นายสาธิ ต เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
378,606,424
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานฯในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เฉพาะวาระที่ 5 เรื่อง
พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ ได้เรียนเชิญกรรมการทีต่ อ้ ง
ออกจากตาแหน่งกรรมการตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเรียนเชิญ ดร.ดาริ
สุโขธนัง เป็ นประธาน ฯ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญตามเดิม
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุนตั ิ การกาชนดค่าตอบแทนกรรนการประจาปี 2560
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุม ทราบตามมติท่ปี ระชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน ได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั และอ้ างอิง
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และได้น าเสนอการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิ
ทิน พ.ศ.2560 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ใน
การจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธานกรรมการ

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
25,000 บาท

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

15,000 บาท

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

15,000 บาท

 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท

 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

10,000 บาท
10,000 บาท
1,000,000 บาท

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน 936,000 เสียง
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ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
377,670,424
0
936,000
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
99.7528
0.0000
0.2472
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญหี และกาชนดค่าสอบบัญหี ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิ
หน้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่
บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั ิงานของนายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4891 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยประเมิน
ความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั ิงานสาหรับปี 2559 และเป็ นปี ท่ี 4 ของผู้สอบบัญชีท่ลี งนามรับรองงบ
การเงิน โดยเห็นว่า เป็ นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ มี
ความเป็ นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตรงตามเวลาอย่างสม่าเสมอ มีผลการ
ปฏิบตั งิ านโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517
แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย เฉพาะ
บริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสาหรับปี 2560
ทัง้ นี้ถอื เป็ นปี ท่ี 5 ของของนายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4891 แห่งสานักงานสอบ
บัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
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และกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 1,905,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี ารเปิ ดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่า
สอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษทั
ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอ
ข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บญ
ั ชี 2560
(ปี ทเ่ี สนอ)
1.905 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2559
1.855 ล้านบาท
-

ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชื่อทีเ่ สนอ
และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,905,000 บาทต่ อปี ตามรายละเอียดที่
นาเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
379,356,424
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติมภายหลังจากทีข่ อให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ
ประธานคณะกรรมเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปโครงการลงทุนในปี หน้า และ Business Plan ในปี
2560-2561 ตามที่คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ผู้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามก่อน
หน้านี้
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับแผนงานในอนาคต หากมองระยะ
สัน้ ๆ ในปี 2560 จะเป็ นเรื่องแผนการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเครื่องจักรล้าสมัย และการนาเครื่องจักรใหม่มา
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ทดแทน และส าหรับ เรื่อ งของโครงการลงทุ น จะเป็ น การลงทุ น ที่ป ระเทศจีน ซึ่ง อยู่ ใ นระหว่ า งศึก ษา
รายละเอียดกันอยู่ ซึง่ ทางคุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร จะชีแ้ จงให้ทราบในลาดับ
ต่อไป สาหรับการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยซึง่ มีกาลังการผลิตเหลืออยู่จานวนหนึ่ง ดังนัน้ แผนในปี น้ีจะมี
การพยายามขยายตลาดเพิม่ มากขึน้ ในส่วนของกลุ่มสินค้า Packaging และ Auto part โดยปจั จุบนั ก็มี
ลูกค้าทีเ่ ป็ น Backlog ทีจ่ ะมียอดขายในปี 2561-2563 อยู่จานวนหนึ่งซึง่ เป็ นยอดขายส่วนเพิม่ จากปจั จุบนั
ทีข่ าย และหากในอนาคตยอดขายเหล่านี้เกินกาลังการผลิตของบริษทั ก็อาจจะมีแนวโน้มการขยายโรงงาน
เพิม่ เติม ซึง่ เป็ นเรื่องของอนาคต
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเรื่องของโครงการลงทุนว่า ตามทีไ่ ด้เคยแจ้ง
ให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบทีผ่ ่านมาจากกิจกรรม Opportunity Day เมื่อปลายปี 2559 และจากรอบทีผ่ ่าน
มาเรื่องของการขยายตลาดในประเทศจีนซึ่งปจั จุบนั บริษทั มีการเช่าโรงงานอยู่ 2 แห่งด้วยกัน โดยเริม่
ดาเนินงานมาประมาณ 5 ปี สาหรับผลประกอบการ โดยถ้ามองจาก Contribution margin จะอยู่ท่ี
ประมาณ 9% เกือบๆ 10% จากทีเ่ มื่อปี ก่อนๆ มีอตั ราทีป่ ระมาณ 6% และในส่วนของยอดขายจากเดิม 160
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็ น 250 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมองเชิงมหภาค
ประเทศจีนมีประชากรมากกว่าประเทศไทยถึง 20 เท่า และมีโครงสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน
เพียงแต่ว่าตลาดในประเทศจีนเป็ นตลาดเปิ ด มีค่แู ข่งมากรายสาหรับกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่ว่าจะคู่แข่งของจีน
เอง อเมริกา ยุโรปและเอเชีย รวมถึงด้านคุณภาพสินค้า ด้านเทคโนโลยี และด้านราคา โดยภาพรวมแล้ ว
จึงมีการการแข่งขันรุนแรงกว่าในประเทศไทยทีม่ คี ่แู ข่งหลักๆ เพียงไม่กร่ี าย ทัง้ นี้บริษทั เองค่อนข้างโชคดีท่ี
มีการเตรียมความพร้อมมาพอสมควร และใช้เวลาในการเติบโตค่อนข้างนาน แต่การใช้เวลานานถือเป็ น
การสร้างความเชื่อมัน่ และความมันคงของบริ
่
ษทั ในแง่ของการได้รบั การยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศ
บริษัทเองพยายามใช้ความสามารถในการแข่งขัน ทรัพยากร ระบบ TPM บุคลากร เทคโนโลยี และ
ประสบการณ์ตลอดจนสินทรัพย์ในประเทศไทยมาพัฒนา โดยในบรรดาผู้ผลิตทัง้ หมดในเมืองเทียนจิน
บริษทั ได้รบั การยอมรับว่าเป็ น 1 ใน 2 ของผูผ้ ลิตทีด่ ที ส่ี ุดในตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น และจะมีการ
ขยายตลาดต่อไปในกลุ่มอาหารและเคมีมากขึน้ ดังนัน้ นี่คอื ภาพใหญ่ของทิศทางการลงทุนในประเทศจีนที่
จะต้องมีการเดินหน้าต่อไป การเติบโตในประเทศจีนยังคงมีความต่อเนื่อง แต่ว่าด้วยการทีบ่ ริษทั มีการเช่า
โรงงาน 2 อาคาร เมื่อลูกค้ารายใหญ่มกี ารมาเยีย่ มชมโรงงานด้วยความที่พน้ื ที่น้อย จึงทาให้ดูว่าอาคาร
ต่างๆ กระจัดกระจาย ทางบริษทั มองว่าด้วยผลประกอบการทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างกาไรอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีความมันใจว่
่ าจะสามารถสร้างโรงงานได้ดว้ ยตนเอง โดยปี น้ีจะมีการซือ้ สินทรัพย์ มีการหา
ซือ้ ทีด่ นิ และสร้างโรงงาน โดยเนื้อทีป่ จั จุบนั ทีใ่ ช้อยู่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร โดยจะสร้างแบบ Double
size ประมาณ 15,000 ตารางเมตร เมื่อก่อสร้างโรงงานใหม่เรียบร้อยจะย้ายไปโรงงานใหม่ และสาหรับ
ส่วนของการเงิน ในส่วนของเงินลงทุนบริษทั แม่จะมีการลงทุนให้สว่ นหนึ่งและส่วนทีเ่ หลือจะขอสินเชื่อเพิม่
โดยใช้เงินค่าเช่าทีบ่ ริษทั ได้ผ่อนจ่ายทุกเดือนมาชาระ ดังนัน้ ในแง่ของ Cash Flow หรือว่าความสามารถใน
การชาระหนี้ ภาระทางการเงินอาจจะไม่สงู มากนัก โดยจะมีโครงการก่อสร้างโรงงาน ซึง่ หากเริม่ ก่อสร้าง
ในไตรมาสที่ 2 ปี น้ี จะสามารถสร้างเสร็จและมีการรับรูร้ ายได้ในไตรมาส 3 ของปี 2561 แต่หากการ
ก่อสร้างล่าช้าไปเริม่ ในไตรมาส 3 ของปี น้ีนนั ้ จะทาให้ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นในช่วงไตรมาส 4
ซึง่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ทาให้ไม่สามารถก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ อาจจะเป็ นการทาฐาน
รากไว้ก่อนและหยุดไว้ เมื่อผ่านพ้นฤดูหนาวจะเริ่มการก่อสร้างต่ อและการรับรู้รายได้อาจจะต้องล่าช้า
ออกไปถึงปี 2562 สาหรับตัวโรงงานใหม่อาจจะยึดโครงสร้างตลาดเดิมคือกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น
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และอาจจะเริม่ กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ ายาเคมี เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า และ
น้ายาปรับผ้านุ่มโดยผลิตสินค้าทีเ่ ป็ นลักษณะแกลลอน
คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณถึงการอธิบายเรื่อง
Business Plan และได้สอบถามว่าในระยะเวลาอีก 1-2 ปี น้จี ะมีการเพิม่ ทุนใช่หรือไม่
ประธานฯ ได้ชแ้ี จง โดยการอธิบาย Business Plan เมื่อสักครู่ยงั ไม่มกี ารกล่าวถึงเรื่องของการเพิม่ ทุน
หากมีการเพิม่ ทุนจะต้องมีการนาเข้าสู่ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน รวมถึงจากทีไ่ ด้รบั ฟงั
กระแสเงินสดของบริษทั ยังบริหารจัดการได้อยู่
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ ธรรมกุ ล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
้
น้ ามันหล่อลื่นที่มสี ดั ส่วนรายได้ค่อนข้างสูง ในอนาคตหากมีรถยนต์พลังงานไฟฟาเข้ามาจะมีผลกระทบ
อย่างไรบ้าง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่า สาหรับคาอธิบายจะต้องแยกออกเป็ น 2
ด้านคือ ด้านแรกเดิมทีพน้ื ฐานน้ามันหล่อลื่นในอดีตมีสดั ส่วนยอดขายเป็ น 80% ของบริษทั ซึง่ ในปจั จุบนั
ได้มกี ารเพิม่ สัดส่วนรายได้กลุ่มอื่นๆ เข้ามาเพิม่ เติมจนรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นลดลงเหลือ
ประมาณ 50% เพื่อเป็ นการบริหารความเสีย่ งเรื่องสัดส่วนรายได้ซง่ึ ไม่เกีย่ วข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
แต่เป็ นการรองรับลูกค้าในหลายๆ Segment เพื่อทีจ่ ะมีความสามารถในการรองรับความเสียดทานทาง
เศรษฐกิจ อีกด้านหนึ่งหากมองทิศทางของรถไฟฟ้าในระยะเวลา 5 ปี ถอื ว่าเทคโนโลยีในตอนนี้ยงั ไม่ตก
ผลึกเท่าทีค่ วรซึง่ ยังไม่มคี ่ายรถยนต์ใหญ่ใดกล้าฟนั ธงว่าจะไปในทิศทางใด โดยค่ายรถยนต์ใหญ่ยงั มีการ
ลงทุ น และผลิต ระบบเครื่อ งยนต์ภ ายในที่เ ป็ น ประเภทสัน ดาปอยู่ ซึ่ง ไม่ว่ า จะเป็ น ค่ า ยรถยนต์ Honda
Toyota Mitsubishi การผลิตหลักๆ ยังคงเป็ นเครื่องยนต์ Engine ธรรมดาอยู่ ทิศทางในอนาคตเทคโนโลยี
ใหม่ทเ่ี ป็ นไปได้จริงๆ จะเป็ นเทคโนโลยี Hybrids ทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ ซึง่ อย่างไรก็จะต้องมีการเปลีย่ น
ถ่ายน้ามันหล่อลื่นตามระยะเวลาอยู่ดี ดังนัน้ ส่วนของ short term จะมีความชัดเจนจริงๆ ในส่วนของบรรจุ
ภัณฑ์มนั หล่อลื่นน่าจะไม่มผี ลกระทบ โดยลูกค้าของบริษทั ทีเ่ ป็ นแบรนด์ผผู้ ลิตน้ า มันในระดับโลกก็ทยอย
สร้างโรงงานบรรจุน้ามันเพิม่ ขยายกาลังการผลิต ซึง่ สาหรับแบรนด์ผผู้ ลิตน้ามันในระดับโลกก็คงได้มผี ลการ
Research และมองว่าตลาดยังคงไปต่อ หากแต่พลังงานทางเลือกเป็ นไปได้จริงอาจจะเป็ นส่วนเดียวไม่
อาจทดแทนทัง้ หมดได้
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ อื หุ้นทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของฝาขวด เพราะเหตุใด
บริษทั จึงนาเข้าโดยไม่ผลิตเอง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับฝาขวดทีบ่ ริษทั นาเข้ามาเป็ นฝาขวด
ที่มีสทิ ธิบตั ร (Patent) อยู่ ซึ่งเป็ นผู้ผลิตอันดับหนึ่งระดับโลก และมี Patent ทัวโลก
่
โดยในเชิงของ
ตลาดโลกบริษทั แบรนด์น้ามันระดับโลกอย่าง Shell Chevron และ Exxon-Mobil ก็จะใช้ฝาแบรนด์น้ีทงั ้ สิน้
ดังนัน้ จึงเป็ นเหตุผลทีจ่ ะต้องซือ้ ฝากจากบริษทั นี้โดยไม่ได้มกี ารผลิตฝาเอง แต่มขี อ้ ดีตรงที่ ว่าบริษทั ได้รบั
สิทธิเ์ ป็ นผู้นาเข้าผู้เดียวของฝาแบรนด์น้ี ซึ่งผู้ผลิตทัง้ หลายในประเทศไทยที่ขายสินค้าให้กบั ลูกค้าเรา
ประมาณ 2-3 ราย จะต้องมาซือ้ กับบริษทั เนื่องจากบริษทั เป็ น Sole Agent
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของฝาขวดมีการนาเข้าจาก
ประเทศอะไร
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่า เป็ นผู้ผลิตจากเบลเยี่ยม ซึ่งมีโรงงานที่
มาเลเซีย จีน และในอีกหลายๆ ประเทศ
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คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอเรียนชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ตามทีไ่ ด้เคยแจ้งให้กบั
ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบทีผ่ ่านมาจากกิจกรรม Opportunity Day เกีย่ วกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ตามทีค่ ุณ
สาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงไว้ ในตอนนี้เทคโนโลยีน้ียงั ไม่เป็ นที่ชดั เจน แต่
บริษทั มีการลองมองอีกมุมว่าถ้าในอีก 5ปี เปลีย่ นใหม่ทงั ้ หมดจะเป็ นอย่างไร ซึง่ แผนธุรกิจของบริษทั ทีก่ าลัง
จัดทาอยู่โดยยังเปิ ดเผยรายละเอียดไม่ได้ อยากจะเรียนให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ้นรับทราบว่าทีมบริหารทางาน
หนักเพื่อรองรับกับ Worst Case Scenario การลงทุนส่วนหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย หรือว่าทางอเมริกาลงทุน
ไปจานวนมากเรื่องของ Battery หรืออาจจะมีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น หรือในค่ายรถยนต์ใหญ่ๆ อาจจะซ่อน
และเก็บไว้เป็ นไม้เด็ด ซึง่ โดยปกติจะเป็ นกลยุทธ์ของตลาดระดับโลก ทีมบริหารรวมทัง้ ทางคณะกรรมการ
บริหารมีการหารือกันมี Business Development ต่างๆ มารองรับ เช่น การลงทุนในจีนก็จะเป็ นการปรับ
สัดส่วนรายได้ใน Portfolio ด้วย โดยจะไม่ใส่กลุ่มน้ ามันเครื่องเป็ นหลัก เพียงแต่ว่าในช่วง 2-3 ปี แรก
หลังจากนัน้ ก็จะมีการเน้นการเติบโตในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคมากยิง่ ขึน้ การนานวัตกรรมมา
พัฒนาสินค้ามากขึ้น ซึ่งตัวนี้จะเป็ นทิศทางที่จะดาเนิน ต่อไป หากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเข้ามาตามที่
คาดการณ์ ไ ว้จะถือเป็ น การ Upsize ของบริษัทสาหรับเรื่องของอุตสาหกรรมชิ้น ส่วนยานยนต์ หาก
เทคโนโลยี EV หรือรถไฟฟ้ามาสิง่ ทีจ่ ะตามมาคือเทคโนโลยีทจ่ี ะต้องไปพร้อมๆ กัน ซึง่ หากเทคโนโลยี AI
กับแบตเตอรี่ จะมีการพัฒนาควบคู่กนั ซึง่ จะเกิดรถยนต์ไร้คนขับ ซึง่ เป็ นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ควบคุม โดยแต่ละคันจะมีโอกาสชนกันน้อยลง ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่ง Car body ของรถยนต์กไ็ ม่
จาเป็ นต้องใช้เหล็กอีกต่อไปแต่จะใช้พลาสติกแทนมากขึน้ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้หากไปค้นคว้าในเว็บไซต์กูเกิล
จะพบข้อมูลจานวนมากทัง้ ของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือสถาบันต่างๆ มีผลการศึกษาเข้ามารองรับ
เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ในอนาคตกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ไม่ได้รบั ผลกระทบในทางลบเลย จากการเปลีย่ น
รถยนต์จากประเภทสันดาป มาเป็ นพลังงานไฟฟ้า ซึง่ เป็ น Positive ได้แรงบวกจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
โดยทิศทางบริษทั ใน 3-5 ปี จะเป็ นรูปแบบนี้
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของขวด PET อย่างขวด
บรรจุน้าดื่มว่าบริษทั มีการผลิตด้วยหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า โดยบริษทั ไม่ได้ผลิตขวด PET
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของขวด PET ว่าทาไมไม่มี
การผลิต ซึง่ มี Volume ค่อนข้างมาก หรือว่า Margin ต่า
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่าเนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรง ด้วยทีเ่ จ้า
ตลาดน้าดื่มมีอยู่ไม่กร่ี ายและตลาดมี Volume ค่อนข้างมาก โดยบริษทั ทีผ่ ลิตน้ าดื่มจะผลิตขวด PET เอง
เนื่องจากเป็ นขวดทีผ่ ลิตได้ง่าย ลงทุนต่า ซึง่ หากบริษทั จะผลิตอาจจะขายให้กบั บริษทั ผลิตน้ าดื่มรายย่อยๆ
ซึง่ ไม่ได้มี Volume มากนักและ Margin ค่อนข้างต่า
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ปจั จุบนั ธุรกิจ SMEs ล้มหายตายจากไปค่อนข้างมาก บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะซือ้ กิจการหรือร่วมทุนหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่า ทัง้ นี้ บริษัทไม่ได้เรียกเป็ นนโยบาย
เรียกว่าบริษทั ไม่ปิดโอกาส หากแต่ว่ามี M&A บริษทั จะมองกลุ่ม M&A ที่ Synergy คือหากร่วมมือกันแล้วดี
ขึน้ สาหรับบริษทั SMEs ที่กาลังประสบปญั หา หากบริษทั มีการ M&A ด้วยอาจจะไม่ทาให้บริษทั ดีขน้ึ
ด้วยความทีบ่ ริษทั เป็ นผูผ้ ลิตทีใ่ หญ่ค่อนข้างมากอยู่แล้วในตลาด ดังนัน้ หากบริษทั จะมีการ M&A ก็จะมอง
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บริษทั ทีใ่ หญ่ใกล้เคียงกัน และมีเทคโนโลยีบางอย่างทีม่ คี วามสาคัญมากและเรียกว่าเป็ น Promising ของ
เทคโนโลยีในอนาคต โดยบริษทั เปิ ดโอกาสอยู่ตลอดเวลา แต่เพียงยังไม่มคี ่ทู เ่ี หมาะสมทีเ่ ราจะ Match ด้วย
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องบริษทั มีนโยบายของการ
Visit ทีบ่ ริษทั หรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่า ไม่ค่อยมีนักลงทุนร้องขอ ซึ่งถ้าหากมี
สามารถแจ้งได้ทฝ่ี า่ ย IR ของบริษทั
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า อยากจะเรียนให้กบั ท่านผู้ถือหุ้นมันใจเกี
่
่ยวกับอนาคตของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบริษทั ทุกท่านก็ได้มกี ารปรึกษาหารือกับผูบ้ ริหารของบริษทั อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะ
ท่านรศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุมใช้เวลาในการ
ประชุมเป็ นวัน และมีการหารือไม่เฉพาะผูบ้ ริหารแต่ยงั รวมไปถึงระดับผูอ้ านวยการทีต่ รวจสอบในกันแต่ละ
เรื่อง และสาหรับเรื่องของเทคโนโลยี EV และตัวทีเ่ ป็ น Disruption Technology อย่างทีท่ ่านผูบ้ ริหารได้
ชี้แ จงว่ า มีก ารมองที่เ ป็ น จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ง รวมทัง้ โอกาสและความเสี่ย ง ดัง นัน้ จึง เรีย นท่ า นผู้ถือ หุ้น ว่ า
คณะทางานมีการทางานอย่างใกล้ชดิ ลงลึกในรายละเอียด และบริษทั เองในปี หน้าจะมีงานทางด้านวิจยั
หากแต่ขออนุญาตยังไม่ชแ้ี จงในรายละเอียด
ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้ นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 และกล่าวปิ ดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มผี ู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่ เติม ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 9 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
เพิม่ เติมอีก 5 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 32 ราย ผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 36 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 68 ราย
ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 379,356,424หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.0808 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ปิ ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้

นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
78 ปี
ไทย
กรรมการ

การศึกษา
การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ

- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสว่างวิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011

ประวัติการทางาน

- ปี 2554–ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2553–ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546–ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2530–2554

กรรมการ: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั

รองประธานกรรมการ

กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

-ไม่ม-ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั มิลล์แพค จากัด
2) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด

กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น
ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

-ไม่ม-ี

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

7 ปี
หุน้ สามัญจานวน 96,169,439 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 16.75

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

1 มีนาคม 2554
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

หุน้ สามัญจานวน 114,797,874 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 20.00

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษทั

-ไม่ม-ี
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8/8 ครัง้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้
การศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
52 ปี
ไทย
กรรมการ
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 33/2017
- หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่น 2014
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 32/2003
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (วตท.24)
- ปี 2558–ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557-2558
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
/ ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2554–2557
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2556
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
- ปี 2553–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
- ปี 2553–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
- ปี 2551–2559
กรรมการ : บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั ปญั จวัฒนามาร์เก็ตติง้ จากัด)
- ปี 2548–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
- ปี 2547 – 2554 กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2530 – 2554 กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
-ไม่ม-ี
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 5 บริษทั ได้แก่
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษท
ั มิลล์แพค จากัด
3) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั ปญั จวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
5) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษท
ั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
-ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น
ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ประวัติการทางาน
(ต่อ)

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

30 พฤศจิกายน 2530

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

30 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

หุน้ สามัญจานวน 69,175,360 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 12.05

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

หุน้ สามัญจานวน 6,050,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.05

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญ

-ไม่ม-ี

-32-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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8/8 ครัง้
3/3 ครัง้
1/1 ครัง้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้
การศึกษา
การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น
49 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016
- รายงานผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
- ปี 2557-ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
: บริษทั ปญจวั
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
: บริษทั ปญจวั
- ปี 2556–ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
- ปี 2547–ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั นูนา จากัด
- ปี 2548–2552
กรรมการผูจ้ ดั การ
: บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
- ปี 2545–2548
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สานักคณะกรรมการ
: บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด(มหาชน)
- ปี 2544–2545
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝา่ ยวาณิชธนกิจ : ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทา
ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั

-ไม่ม-ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั นูนา จากัด
2) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษท
ั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
-ไม่ม-ี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

28 มกราคม 2554

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

7 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

-ไม่ม-ี

8/8
6/6
3/3
1/1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระที่ได้รบั การเสนอชื่อ
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือในช่วง 2
ปี ทีผ่ ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  เป็ น
 ไม่เป็ น
ได้รบั เงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
 เป็ น
 ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้ าที่  มี
 ไม่มี
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ /ขาย วัตถุดบิ สินค้า บริการ การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
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นิ ยามกรรมการอิ สระ และคุณสมบัติกรรมการอิ สระ
ของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
(ที่มี เท่ากับ ข้อกาหนดขัน้ ตา่ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ อง
ผูท้ ่จี ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ การทางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไป
ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการแทนจะ
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการอิสระทีต่ นแทน
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้
ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง กล่า วมาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันได้รบั แต่ งตัง้ ให้เข้า ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษั ท
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
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5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายให ญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระ
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ น
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
โดยจะแจ้ง พร้อ มกับ การรายงานข้อ มูลประวัติก รรมการ ณ สิ้น ปี สาหรับ จัด ท าแบบแสดงรายการข้อ มู ลประจ าปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษทั
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ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2561

1. นายสุวฒ
ั น์ มณี กนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

8134

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึ กอบรม

- เข้ารับการอบรมสัมมนา เกีย่ วกับด้านบัญชี และสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชี 17 ปี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
(ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2565)
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
(ตัง้ แต่ปี 2550)
- กลุ่มธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็ นพิเศษ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจซือ้ มาขายไป กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกองทุนเปิ ด

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

6699

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การฝึ กอบรม

- หลักสูตรเกีย่ วกับด้านบัญชี ด้านการสอบบัญชี และการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
(ตัง้ แต่วนั ที่ 21 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562)
- กลุ่มธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็ นพิเศษ อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้า ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์
และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และกองทุนรวม

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2561

3. นางสาวสุลลิ ต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

7517

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ ประสานมิตร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี

การฝึ กอบรม

- หลักสูตรเกีย่ วกับด้านบัญชี ด้านการสอบบัญชี อย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
(ตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563)
- กลุ่มธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็ นพิเศษ อาทิ ธุรกิจให้เช่ารถยนต์
ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วน
ยานยนต์ ธุรกิจผลิตอาหาร และกองทุนรวม

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้ าพเจ้ า
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I/We
อยู่บ้านเลขที่ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Address
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Panjawattana Plastic Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of
หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น
shares
หุ้น
shares
แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
The Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2018

บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
Panjawattana Plastic Public Company Limited

วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
Friday, April 27, 2018 at 9.00 a.m.

ณ ห้ องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ

at Rachawadee 2-4 Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok

เลขที่ 92 ซ. แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
92 SOI SAENGCHAM, RAMA 9 ROAD, BANGKAPI, HUAIKWANG, BANKGKOK 10310

ข้ าพเจ้ า

เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ

I/We

shareholder or proxy holder

ของผู้ถือหุ้น บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
.of Panjawattana Plastic Public Company Limited of which the identification number
ได้ มาเข้ าร่วมการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ
Sign

ผู้เข้ าประชุม
(

)

Meeting Attendant

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนาเอกสารชุดนีม้ าด้ วย
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this set
of documents for registration
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วิ ธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1. ผูถ้ อื หุน้ ลงนามและนาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6)
1.2. ผูถ้ อื หุน้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็น
ชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูถ้ อื หุน้ เพื่อลงทะเบียน
1.3. กรณีมกี ารแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล จากทีป่ รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวด้วย
2. การมอบฉันทะ
2.1. ผูร้ บั มอบฉันทะลงนามและนาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6)
2.2. บุคคลธรรมดา
(1) ผูร้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) เมื่อลงทะเบียนผู้รบั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)
2.3. นิ ติบุคคลไทย
(1) ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผู้ถอื หุ้ น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติ
บุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(3) เมื่อลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)
2.4. นิ ติบุคคลต่างด้าว
(1) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้
ตัง้ อยู่ หรือโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อนิตบิ ุคคลผูม้ อี านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล เงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ
(2) เอกสารที่มไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
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3. ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ ในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
4. บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นแบบละเอียดและชัดเจนมาให้
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉั นทะให้บุคคลอื่น
หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ทีเ่ สนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อ เข้า ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือ มอบฉัน ทะที่ระบุ
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายัง
สานักงานเลขานุการบริษทั
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั ปญจวั
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
6. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุมได้
ตัง้ แต่เวลา 7.00 น. ของวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
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ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การเรียกประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 36
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน
2. องค์ประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้อง
ขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่
จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
3. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุ้นจะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
กาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ค . ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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4. การดาเนิ นการประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 39
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมี
มติให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ
เพิม่ เติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ปี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถอื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่นื ตามทีก่ ฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั
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6. การแต่งตัง้ กรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15
บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่ งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่ ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

อากร
แสตมป์
20 บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
………………………………….
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 9
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิ จกำรค้ำ เรือ่ ง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------

เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน
สัญชาติ

ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
(2)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
(3)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน

พ.ศ.

จังหวัด

จังหวัด

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง
อายุ

ปี

อายุ

หรือ
ปี

อายุ

หรือ
ปี

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า
เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ
เฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
 วำระที่ 1 เรือ่ ง พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออก เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 2 เรือ่ ง พิ จำรณำรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติ ก จำกัด (มหำชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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 วำระที่ 3 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงิ นของ บริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติ ก จำกัด (มหำชน) และ
บริษทั ย่อย สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 4 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรงดจัดสรรเงิ นกำไรเพื่อตัง้ สำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำย
ปันผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 5 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
ชื่อกรรมการ นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วำระที่ 6 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 7 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 8 เรือ่ ง พิ จำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี
ทีท่ ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุ คคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญจวั
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่อง พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
แสตมป์
20 บาท
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียงดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ดงั นี้
 วาระที่ 1 เรือ่ ง พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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 วาระที่ 2 เรือ่ ง พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 3 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของ บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมายและการงดจ่ายปัน
ผลจากผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 5 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่ 6 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 7 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 8 เรือ่ ง พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรือใน
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ (ต่อ)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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0รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ

ชื่อ

รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์

อายุ

54 ปี

ไทย
สัญชาติ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
ที่อยู่
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
7 ซอยรามคาแหง 118 แยก 34 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
จานวน 4 บริษทั ได้แก่
1. ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
2. ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
3. ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
4. ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 1 บริษทั ได้แก่
1. ดารงตาแหน่งกรรมการ : บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทาให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

-ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

หุน้ สามัญจานวน 156,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.03

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

มีสว่ นได้เสีย
ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2561 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561

-ไม่ม-ี
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี ของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
Requisition Form for Annual Report
(กรุณากรอกรายละเอี ยดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่ หมายเลข 0-2150-5987 หรือส่งอีเมลล์ไปที่ IR-PJW@PJW.CO.TH)
(Please fill in the form and fax to 0-2150-5987 or send E-mail to IR-PJW@PJW.CO.TH)

เรียน เลขานุการบริษทั
Dear PJW Corporate Secretary,
ข้าพเจ้า
I,(name) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทีอ่ ยู่
Address ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
เมือง/จังหวัด
ประเทศ
City ……………………………………………………………. Country ………………………………………………………..
รหัสไปรษณีย์
Postcode ……………………………………………………...
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทาเครื่องหมายในช่องสีเ่ หลีย่ ม)
wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark)
รายงานประจาปี 2560
2017 Annual Report
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แผนที่สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ +6626414777
อีเมล์ info@goldentulipbangkok.com
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