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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
ของ 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที ่

 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  เวลา 9.00 น.  ณ ห้องเจา้พระยา ชั้น 3   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. ด าริ สุโขธนัง   ประธานกรรมการ  

2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ  รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์   กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ   ประธานกรรมการบรหิาร 

7. นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นางมาลี เหมมณฑารพ    รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นางพริม ชัยวฒัน ์   ผู้อ านวยการสายงานบญัชแีละการเงิน และเลขานุการบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชมุอื่นๆ  

1. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร   ผู้สอบบัญชี จากบรษิัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด และ 

2.  นายอภิชัย ศรีทอง    ผู้จัดการ จากบริษัทสอบบญัชธีรรมนิติ จ ากัด  

3. นายสมยศ สุธีรพรชยั    ที่ปรึกษากฎหมาย จากบรษิัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
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เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าริ สุโขธนัง เป็นประธานที่ประชมุ ประธานฯ แถลงว่า มผีู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมดว้ยตนเองจ านวน 64 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทนจ านวน 61 ราย  รวมทัง้สิ้นจ านวน 125 คน   นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 
375,940,112 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 68.1050928 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท   (หุ้นของบริษทัที่
จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งส้ิน 552,000,000 หุ้น)   ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

ประธานฯ ได้กล่าวเชญิตวัแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อท าหน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั 

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอให้ผู้สอบบัญชแีละที่ปรึกษากฎหมายท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชมุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองเพิม่เติมอีก 23 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิม่เติมอีก 28 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้ารว่มประชมุด้วย
ตนเอง จ านวน  87 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 89 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ
จ านวน 176 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งสิ้น 388,734,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4228663 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชมุ ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวธิีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมแต่
ละท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 

2. การประชุมจะพจิารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชญิประชมุ โดยะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น  กรุณายกมือขึ้นและขอใหท้่านแจ้งชื่อและนามสกุล  และในกรณี
ที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ทีป่ระชมุทราบดว้ยทุกครั้ง 

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ทีป่ระชมุ
รับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรอืงดออกเสียงในวาระใด  ขอใหล้งคะแนนใน
บัตรลงคะแนนทีไ่ด้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน  และส่งคนืให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน  เจ้าหน้าทีข่องบริษทัจะจดัเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย  และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ือหุ้นทีง่ดออกเสียง  โดยผูถ้ือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง ขอใหย้กมือขึ้นเพือ่ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บตามล าดับ  ทั้งนี้ ส าหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  บรษิัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  และ
งดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
รายบุคคล 
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4. ผู้ถือหุ้นทุกทา่นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระ 6  เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุ  โดยบริษัทจะน า
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เขา้ร่วมประชุม 
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมม่ีผู้ใดแสดง
ความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ใหถ้ือวา่ที่ประชมุเห็นชอบ หรืออนุมตัิเป็นเอกฉันท์ 
ทั้งนี้ เพื่อมใิห้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พจิารณาวาระถัดไป 

ต่อจากน้ัน ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้

วาระที่  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2555 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่ได้จัดส่งให้แกผู่้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ ์ ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง    ได้ขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม
หน้า 17  เรื่องการจัดเก็บลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระ ขอแก้ไขเปน็ ติดตามทวงถามหนี้ลูกค้าที่ตดิค้างช าระ
เพื่อป้องกันหนี้เสีย 

ประธานฯ รับทราบและใหม้ีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามทีผู่้ถือหุน้เสนอ 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิม่เติม  ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2555 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มมีติอนุมัติรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2555 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

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

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชมุพจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ในรอบปีบัญช ี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555   และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555  
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บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ  ได้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี ้

ในปี 2555 บริษัทมีอัตราการใชก้ าลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ 63   ลดลดเมื่อเทียบกับปีก่อน ทีอ่ยู่ที่ร้อยละ 
68  ทั้งนี้เนื่องจากได้รวมจ านวนเครื่องจักรที่เพิม่ขึ้นช่วงปลายปี 2555  เพื่อรองรับก าลังการผลิตใหม่
ส าหรับปี 2556   ท าให้ภาพรวมของการใช้ก าลังผลิตลดลง แต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทมีการผลิตมากขึ้น 

สัดส่วนรายไดแ้ละอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 
ได้ ดังนี้  

กลุ่มผลิตภัณฑ ์
สัดส่วนรายได ้ อัตราการเติบโต 

ปี 2555 ปี 2554  
กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน 60% 64% 14% 
กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต ์ 17% 11% 83% 
กล่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว 14% 14% 23% 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค 6% 7% 17% 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร 3% 4% (1%) 
รวมทุกผลิตภัณฑ ์ 100% 100% 23% 

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2555 บริษัทและบริษทัย่อยมีรายได้รวม 2,017 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 
373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 จากปีก่อน  

โดยในป ี 2555 บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที ่ ร้อยละ 21.24 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย  ส่วนค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงานลดลงเล็กน้อยจาก ร้อยละ 9.20 เป็น ร้อยละ 8.94 และอัตราก าไรสุทธิอยู่ที ่ ร้อยละ 10.05 
สูงขึ้นจากปีก่อนทีม่ีก าไรสุทธิอยูท่ี่ ร้อยละ 8.84 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผูร้ับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามว่าก าไรของผลิตภัณฑก์ลุ่มใด ทีม่ีส่วนท าให้ก าไรของบริษัทเพิ่มขึ้น 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ชี้แจงว่า อัตราก าไรขั้นต้นในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มี
ความใกล้เคียงกัน เน่ืองจากกลุ่มผลิตภัณฑแ์ต่ละกลุ่มมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มบรรจภุัณฑ์
น้ ามันหล่อล่ืน เป็นกลุ่มทีใ่ช้เคร่ืองจักรมาก และในขณะเดียวกันก็มียอดขายมาก จึงมีการประหยัดต่อขนาด
ผลิตค่อนข้างมาก ส่วนในกล่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวมีการใช้เคร่ืองจักรน้อยแต่ผลิตมาก เน่ืองจาก
เป็นเคร่ืองจักรแบบไฮสปรีค (High speed)   แต่อัตราก าไรขั้นตน้ (Margin) จากผลิตภัณฑ์นี้ไมสู่งเท่ากลุ่ม
บรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน  แต่เมือ่ดูภาพรวมแล้ว อัตราก าไร (Margin) ไมแ่ตกต่างกันมากเมื่อเทยีบกับกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน   เน่ืองจากกล่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวมขีนาดการผลิตทีม่ากกว่า ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีการใช้เคร่ืองจักรมากแต่ผลิตน้อย ในขณะที่อัตราก าไรขั้นต้น 
(Margin) สูงกว่า  ตัวอย่างเชน่ หากเปรียบเทียบกับกลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืนที่มขีนาดการผลิตต่อปี
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ประมาณ 1 ล้านขวด กับกลุ่มชิน้ส่วนยานยนตม์ีขนาดการผลิตต่อปี ประมาณ 5 หมื่นชิ้น แต่เนื่องจากว่า
ชิ้นส่วนยานยนต์มีอัตราก าไรขั้นต้น (Margin) สูงกว่า จึงท าให้ในท้ายที่สุดแล้ว ก าไรที่ไดจ้ากแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์มคีวามใกล้เคียงกัน 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของโรงงานที่ตัง้อยู่ที่เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณประชาชนจีนว่ามีการ
พัฒนาอยู่ระดับใดและเป็นอย่างไร  

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า ในปทีี่ผ่านมา ยอดขายไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว ้  โดยแต่เดมิตั้งเป้าหมายการเตบิโตไว้ที่ร้อยละ 25 ต่อปี แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต่ าของประเทศจีน ท าให้การใช้ก าลังการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดภาระขาดทุนเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 2 แสนหยวน คิดเป็นเงินไทย 1 ล้านบาท แตค่าดว่าในปีน้ีอัตราการเตบิโตจะเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ จากภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศจีนทีม่กีารเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดขีึน้ 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาท ว่ามผีลกระทบอย่างไรกับบรษิัท 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชีแ้จงว่า เรื่องเงินบาทมีผลกระทบเล็กน้อยกับทางบริษทั เน่ืองจากบริษัทมีการ
น าเข้าวัตถุดิบไมม่าก มีแคฝ่าทีน่ าเข้าจากจีน ส่วนพวกเม็ดพลาสติก บริษัทใช้เม็ดพลาสติกในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซึ่งในส่วนของฝาพลาสติก บรษิัทก็สามารถส่งผ่านต้นทุนกับทาง
ลูกค้าได้ เพราะได้มีการตกลงกบัทางลูกค้าไว้ก่อนหน้าแล้วในเรื่องความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งนอกจากนัน้
ก็มีส่วนที่บริษทัได้ประโยชนช์ัดเจนในการน าเข้าเคร่ืองจักร เนื่องจากค่าเงินเยนที่อ่อนตวั 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันา (R&D) ว่าในรอบปีที่ผ่านมาบรษิัทมีการใช้
จ่ายเงินไปในส่วนนี้อย่างไรบ้าง 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ไดช้ีแ้จงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษทัใช้งบประมาณในการวิจยัและพฒันาไปไมม่าก 
เน่ืองจากบริษัทไม่ไดม้ีการคิดคน้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมกันออกแบบกับลูกคา้ ซึ่งในปีที่
ผ่านมาบริษทัเน้นการวิจยัและพฒันาในด้านกระบวนการผลิต โดยได้คิดค้นน าหุ่นยนตม์าบรรจุขวดแทน
ก าลังคน ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จา่ยในด้านค่าแรง จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าของรัฐบาล 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้จากการขายในงบการเงินรวม ปี 2554 และ ปี 2555 ของบริษัทที่อยูใ่น
ประเทศจีน ซึ่งมีการเติบโตประมาณร้อยละ 100 ว่ามีการนบัเปน็ Volume หรือ Turnover 

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ไดช้ี้แจงว่า ในป ี2554 นั้น ในงบการเงินแสดงยอดขายแค ่8 เดือนโดยเริ่มต้น
ผลิตในเดือนเมษายน แต่บริษัทเริ่มไปตั้งโรงงานตั้งแต่ ปลายปี 2553 เน่ืองจากมีปจัจยัด้านกฎระเบียบและ
ใบอนุญาตต่างๆ ของประเทศจนีเข้ามา นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษัทผลิตและจ าหน่ายแค่ขวดพลาสติก
เพียงอย่างเดียว ส่วนในปี 2555 นั้น ทางลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทท าบรรจุภัณฑ์พร้อมกับติดสติ๊กเกอร์ 
ซึ่งกลายเป็นว่าบริษทัขายบรรจภุัณฑ์ทั้งชุด แต่ผลิตเองแคข่วดพลาสติกเพียงอย่างเดียว ในส่วนของ
สติ๊กเกอร์กับฝาบรรจุภัณฑ์ต้องซื้อมา ซึ่งบรษิัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มไดใ้นส่วนที่เพิ่มเข้ามา 
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โดยบริษทัได้ส่วนต่างจากค่าบรหิารจัดการเล็กน้อย แต่ถ้านบัจริงๆเดือนต่อเดือนแล้ว เฉพาะขวดพลาสติก 
ไม่รวมฝาและสติ๊กเกอร์บรษิัทไม่มีการเตบิโตเพิ่มขึ้น แต่ในทีน่ี้บริษัทไม่ได้แสดงแยกรายละเอียดในแต่ละ
ส่วน 

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามเกี่ยวกับก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 27,615 ตัน ในปี 2555 ว่าไดม้ีการนับรวม
กับส่วนที่ก าลังมีการขยายโรงงานด้วยหรือไม ่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ไดช้ีแ้จงว่า มีการนบัรวมเฉพาะเครื่องจกัรที่ซื้อในปี 2555   

คุณประยุทธ หัตถกจิจ าเริญ ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกบัสัดส่วนทางเงิน เรื่อง
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย ตัง้แตป่ี 2553 เป็นต้นมา ทีม่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่ามีสาเหตมุาจากอะไร และ
จะมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นอีกหรือไม่ 

คุณพริม ชัยวฒัน์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ไดช้ี้แจงว่า  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ในปี 2555 
อยู่ที่ประมาณ  30 วัน    ปี 2554  อยู่ที่  27 วัน และ ปี 2553  อยู่ที่  23 วัน ซึ่งสาเหตทุี่ระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ยในปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารโรงงานที่ชลบุรแีล้วเสร็จ ท าใหม้ี
ความสามารถในการขาย และความสามารถในการเก็บสต็อคมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดอุทกภัย 
จะต้องมีการจัดเก็บสินค้าไว้เพื่อขาย ในเดือนมกราคม 2555   ส่วนในป ี 2555   นั้นบริษัทมียอดขาย
เพิ่มขึ้น ดังนั้นสต็อคของสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นตามระบบของยอดขายส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง คือการสต็อค
สินค้าในประเทศจีนในชว่งเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลวันหยุดยาว บรษิัทจะต้องมีการจดัเก็บสินค้า
ประเภทขวด สติ๊กเกอร์ และฝาให้แก่ลูกค้าด้วย    และในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ก็ต้อง
มีการปิดยอดขาย จงึต้องเร่งการผลิต  

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระดมเงินในการขยายโรงงานและเคร่ืองจักร ซึ่งจะมผีลเกี่ยวเนื่องหลายปี  วา่
หลังจากการทีไ่ด้มีการระดมเงินแล้ว มแีผนการลงทุนอย่างไร และได้น าเงินส่วนนั้นไปใชจ้่ายอะไรบ้าง  

คุณพริม ชยัวฒัน์ ไดช้ี้แจงว่า เงนิที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 400 ล้านบาทนั้นน าไปใช้ช าระหนี้จ านวน 
100 ล้านบาท , ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนประมาณ 100 ล้านบาท , และในส่วนของการลงทุน น าไปสร้าง
โรงงานและซื้อเคร่ืองจักรจ านวน 200 ล้านบาท ซึ่งในปี 2555 นี้ได้มีการซื้อเคร่ืองจักรทัง้หมดเปน็เงิน 100 
ล้านบาท โดยได้แจ้งแก่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯไปแล้ว และในส่วนของอาคารและที่ดิน ทั้งอาคารที่ชลบุรีและ
อาคารคลังสินค้าที่สมุทรสาครได้ใช้เงินลงทุนจ านวน 40 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เหลืออีก 60 ล้านบาท ซึ่งจากส่วนนี้ในโครงการทั้งหมด 566 ล้านบาทจะมีส่วน
ของ IPO 200 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการใช้ก าไรสะสม และเงินกู้ โดยทางบริษทัก็ได้มีการพจิารณาน าก าไร
สะสมมาใช้ในเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย และหลังจากการก่อสร้างอาคารอาคาร ที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ก็จะมีการซื้อเคร่ืองจกัรเข้ามา ในส่วนนั้นจะเริม่มกีารใช้เงินกู ้
เพราะ IPO ได้ใช้ไปกับเคร่ืองจกัรในปี 2555 แล้ว   

ไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิม่เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2555 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2555 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แกผู่้ถอืหุ้นทุกคน
พร้อมหนังสือเชญิประชุม (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับ 2) 
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มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตริับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ตามที่เสนอ 
(เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติในวาระนี้) 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ ได้เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชี
ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบรษิัทได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีที่ไดจ้ัดส่งใหผู้้ถอืหุ้นทุกท่าน
พร้อมหนังสือเชญิประชุม (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบแสดง
ฐานะการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ  

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดังนี ้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,447.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 257.03  ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนหนีสิ้นรวมของบรษิัท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 574.87 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 282.96 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทไดม้ีการน าเงินที่มาจากการระดมทุนไปช าระหนี้ ซึ่ง
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษทั เท่ากับ 0.66 และส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 
872.86 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปกี่อน 539.99 ล้านบาท 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับก าไรขั้นต้นในรายงานประจ าปี
หน้า 6 และก าไรก่อนหักภาษีเงนิได้ในรายงานประจ าปีหน้า 67 ว่าเหตใุดตัวเลขถึงมีความแตกตา่งกันมาก 

คุณจันทรา ว่องศรีอุดมพร ไดช้ีแ้จงว่า สาเหตุทีต่ัวเลขแตกต่างกัน เน่ืองจากในทางบญัช ีก าไรขั้นต้น จะมา
จาก รายไดจ้ากการขาย หักด้วยต้นทุนขาย ซึ่งมีวธิีคิดที่แตกตา่งจากการคิดก าไรก่อนภาษีเงินได้ 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามเกี่ยวกบัสัญญาเช่าซื้อลิสซิ่งเครื่องจักรและรถยนตท์ี่เขา้ใจว่าตัวเลขจะมากขึ้น ซึ่งมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย โดยสัญญาลิสซิ่งจะมีค่าใชจ้่ายสูงกว่าเล็กน้อย แต่เบาแรงกว่า จึงอยากทราบว่าการเลือกท าสัญญา
เช่าการเงินกับบริษทัลิสซิ่งเพื่อซ้ือยานพาหนะและเคร่ืองจักรพจิารณาอย่างไร การท าสัญญาเช่าการเงินกับ
บริษัทลิสซิ่งเป็นนโยบายหรือกลยุทธท์างการเงินของบริษัทหรือไม่เพื่อต้องการท าอะไรบางอย่างเช่น Sale 
and lease back เพื่อลดภาระอะไรบางอย่างหรือไม ่

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ไดช้ี้แจงว่า ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจท าสัญญากู้เงินหรือการท าสัญญากับบริษทั
ลิสซิ่งนั้น ทางบริษัทได้พจิารณาธุรกิจของเราก่อนที่เป็น BOI หรอื Non BOI ซึ่งมีเรื่องของภาระภาษี ซึ่งจะ
มีการพิจารณาNPV และ Effective Rate ของอัตราดอกเบีย้ แม้ว่าลิสซิ่ง ดอกเบี้ยจะแพงกว่า แต่หักเป็น
ค่าใชจ้่ายไดท้ั้งหมด เราจะเลือกต้นทุนที่ถูกที่สุด และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องของสัญญาเชา่ที่ท าไวใ้นปี
ก่อนๆ จึงท าใหย้ังมียอดอยู่ 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารงุพฤกษ ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อเสนอความเห็นว่า ในเรือ่งค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานน้ัน เป็นเรื่องที่หลีกเล่ียงไม่ได้ทีต่ัวเลขในส่วนนี้จะเพิม่ขึ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที่อาจะต้องเพิม่มากขึ้นตามการเติบโตของบริษทั แต่สิ่งที่ควรค านึงถงึอีกประการหนึง่ คือเรื่องของ
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อัตราแลกเปล่ียนที่มีความผันผวน ซึ่งทางบริษทัควรจะมมีาตรการเตรียมการเพื่อป้องกันความผันผวนต่อ
อัตราแลกเปล่ียนที่อาจจะส่งผลกระทบกับบริษทัโดยเพิ่มความถี่ในการทบทวนผลกระทบจากอัตรา
แลกเปล่ียนและท าการป้องกันและบริหารความเส่ียงให้มากขึ้น  

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

คุณสว่างพงษ์ ก่อตั้งทรัพย ์ ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เรื่องค่าแม่พมิพ์รอตัดจา่ย ว่าคืออะไร   และสอบถามเพิ่มเตมิว่าสัญญาเช่าทีม่ีอยู ่2 แบบนั้น ได้แก่
สัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเชา่ด าเนินงาน บริษัทมวีิธีเลือกอยา่งไร 

คุณพริม ชัยวัฒน์  ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า แม่พมิพ์ตัดจ่ายเป็นแม่พมิพข์อง
ลูกค้า ซึ่งการช าระเงินของลูกคา้นั้น ลูกค้าสามารถเลือกช าระได้ 2 แบบ คือ จ่ายเตม็จ านวนทั้งหมดคร้ัง
เดียว หรือจ่ายตามชิ้นงานที่ขายได้ โดยลูกค้าจะมีการแจ้งจ านวนชิ้นงานไว้ก่อน ซึ่งในส่วนของการจ่ายตาม
จ านวนชิ้นงาน จะทยอยตัดจ่ายรับรู้เฉพาะชิ้นงานที่ขายไปแล้ว ถ้าลูกค้ามีการเปล่ียนแบบพิมพ์ แล้วให้ทาง
บริษัทขึ้นแมพ่ิมพใ์หม่ มูลค่าชิ้นงานตัดจ่ายที่เหลือนั้นจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีจากลูกค้า  

ส่วนในเรื่องของสัญญาเช่าทัง้ 2 ประเภทนั้นนั้น ประเภทแรก คือ สัญญาเช่าการเงิน โดยส่วนใหญ่แล้ว
บริษัทจะท าสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อเคร่ืองจักร ซึ่งบรษิัทไดค้ านึงถึงผลประโยชนท์างด้านภาษี อัตรา
ดอกเบี้ย  โดยบริษทัที่รับท าลสิซิ่งส่วนใหญจ่ะเป็นบรษิัทต่างชาติ คือ ญีปุ่่น เน่ืองจากให้อัตราดอกเบี้ยที่
ค่อนข้างถูกกว่าธนาคารในประเทศ ในช่วงก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ  ดงันั้นในการพิจารณาก็
จะดูที่ความคุม้ทุน ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนเป็นหลัก ส่วนสัญญาอีกประเภท ได้แก่สัญญาเช่าด าเนินงาน
นั้น ส่วนใหญจ่ะเป็นการเช่าอาคารโรงงาน ซึ่งได้ท าในช่วงก่อนหน้านี้ที่โรงงานชลบุรี และการเช่าอาคาร
โรงงานที่เขตบางบอน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

คุณพิทักษ์ โชชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกีย่วกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร 
และค่าตอบแทนอื่น เช่น การประกันสุขภาพ และรถยนต์ประจ าต าแหนง่ วา่ได้มีการนับรวมกับค่าตอบแทน
ที่เป็นตัวเงินหรือไม่ หรือมีการจดบันทึกอยู่ในส่วนอื่นของงบการเงิน และสอบถามเพิม่เตมิว่ารถยนต์ประจ า
ต าแหนง่ของผู้บริหารมีกี่คันและคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรต่อค่ายานพาหนะที่เพิม่ขึ้น 

คุณพริม ชัยวฒัน์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ไดช้ี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทนอืน่ จะอยูใ่น
สวัสดิการพนักงานไม่ได้แสดงแยกมาในรายงานประจ าปี  ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนั้นจะเป็นเงินเดือน
และโบนัสเท่านั้น  ส าหรับการประกันสุขภาพบริษทัจัดท าเปน็นโยบายให้กบัพนักงานและผูบ้ริหาร ทั้งนี ้
ไม่ได้แยกไว้เป็นส่วนของผู้บรหิารเท่าไร  และในส่วนของยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากการขยายงาน
โรงงานชลบุรี มีลูกค้าในส่วนของยานยนต์เพิม่ขึ้น ซึง่ตัวเลขขอสงวนไว้ไม่สามารถเปิดเผยได ้ อย่างไรก็ด ี
ในส่วนรถยนต์ประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร บริษทัจะมีกฎระเบียบเรื่องการเปล่ียนรถยนต์ประจ าต าแหน่งตาม
อายุการใชง้าน คือ 5 – 7 ปี  ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามระเบยีบปฏิบัติของทางบรษิัท และผ่านการตรวจสอบ 
โดยความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากของคณะกรรมการบริษัท 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิม่เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุลงมติเร่ืองการอนุมัตงิบการเงนิของบริษทั 
ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติอนมุัติงบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ทีผ่่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถ้ือหุ้นซ่ีงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 388,730,621 99.9990993 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 3,500 0.0009003 

 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อต้ังส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  จากผล
การด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปจีนกว่าทุนส ารองจะมจี านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบ
การเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดใหม้ีการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความ
จ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจัจยัอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษทั ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบรษิัทเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน 1,908.16 ล้านบาท และมีก าไรสุทธจิ านวน 184.76 ล้านบาท ดังนั้น จงึขอเสนอให้ทีป่ระชมุ
พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงนิก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,238,051.29 บาท 
และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของบรษิัท ณ วันที่ 18 
เมษายน 2556 โดยวันดังกล่าวคือวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ
ก าหนดให้วันที่ 19 เมษายน 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผูถ้อืหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถอืหุ้น ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 82,200,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2555 
จะเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ทุนจดทะเบยีน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) คิดเป็น
อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุคลเท่ากับร้อยละ 44.81 และเท่ากับร้อย
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ละ 47.17 เมื่อเทยีบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองไว้ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

คุณสุทัศน์ ขันเจรญิสุข ผูถ้ือหุน้มาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสขุ 
เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  เน่ืองจากเห็นว่าบริษทัมีภาระด้านเงินทุนที่ผ่อนคลายลงแล้วในป ี
2556 โดยไม่กระทบซึ่งการใช้เงนิลงทุน  

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตั้งส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  จากผลการด าเนินงานส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  ตามรายละเอียดที่
เสนอ 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 9,238,051.29 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นทีม่ีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 โดยวนัดังกล่าวคือวันก าหนดรายชื่อผูถ้ือ
หุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดให้วันที่ 19 เมษายน 2555 เป็นวันปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย ์ในอัตราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 82,200,000 บาท โดยเป็นการ
จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 
0.15 บาท และก าหนดจ่ายเงินปนัผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 388,734,121 99.9999997 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 0 0.0000000 

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ตามข้อบังคับของบรษิทั ข้อ 18 ก าหนดวา่ในการประชุมผูถ้ือหุ้น
สามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึง่ในสาม หรอืจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้อง
ออกจากต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัท ใหใ้ชว้ิธี
จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ซึ่งการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2556 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปทีี่สองของบรษิัทภายหลังจากที่บริษัทจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่
จับสลากได้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้

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

รายละเอียดประวัตโิดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชญิประชุมที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3)  และประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผูถ้ือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทผ่านทางเว็ป
ไซต์ของบรษิัท ตามทีท่างส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ ก าหนด และปรากฏว่า 
ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั มิได้ผ่านขั้นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกันของทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท  โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที ่พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาเห็นสมควรแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้น จงึได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแตง่ตั้งกรรมการผูม้ีรายชื่อดังกล่าว
ข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง  ได้เสนอแนะวิธปีฏิบัตใิห้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 69 บัญญัติวา่ การก าหนดข้อจ ากัดอันมีลักษณะเป็นการ
กีดกัน มิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการน้ัน จะกระท ามไิด้ ซึ่งการทีป่ระธานฯ ประกาศว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นรายย่อย
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ตามที่ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทผ่านทางเว็ปไซตข์องบริษทันั้น ถือเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัต ิ  

คุณสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชีแ้จงว่า กฎหมายที่บังคับใช้กบับริษัทมหาชนจ ากดันั้นมีหลาย
ฉบับ  ซึง่แต่ละฉบับมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้หลายๆ เรื่องเพื่อให้บรษิัทได้ปฎบิัติ ในเรื่องของการเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการและบริษัทได้ปฏิบตัิถูกต้องตามกฎระเบียบแล้ว 
โดยไดเ้ปิดเผยวธิีการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหนง่นั้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลใหผู้้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม ในกรณีหากมีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับต าแนง่กรรมการในที่
ประชุมผูถ้ือหุ้น จะต้องมีการรับรองจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดดว้ย  ตามที่
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอความเห็นหรือซักถามได้น้ัน ซึ่งผู้ถือ
หุ้นในที่ประชมุนี้สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อย่างไรกต็าม การเสนอชื่อดังกล่าว
ต้องรับการรับรองจากผู้ถือหุ้นในที่ประชมุนี้ด้วยตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารงุพฤกษ ์ ได้มขี้อเสนอแนะต่อว่า ประธานฯ ควรจะชีแ้จงวธิีการปฏิบัตทิี่ถูกต้องใน
เรื่องของหลักเกณฑต์่างๆ ที่เกีย่วข้อง  

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือไม่ 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอรายชื่อและไมม่ีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ทีป่ระชมุลงมติเก่ียวกบัการแต่งตั้ง
กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่เสนอ 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มมีตอินุมัติการแต่งตัง้กรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
ดังนี ้

(1) นางมาลี เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 388,598,621 99.9651172 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 135,600 0.0348824 

(2) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 388,624,221 99.9717027 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 110,000 0.0282969 

(3) ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 388,596,621 99.9651172 

2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 

3. งดออกเสียง 135,600 0.0348824 

 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ว่า 
บริษัทไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
ร่วมกันพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบรษิัทในปทีี่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างองิกับธุรกจิหรืออุตสาหกรรมและผู้บรหิารของบริษัทจด
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ทะเบียน ปี 2554 ซึ่งจัดท าขึน้โดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการขอเสนอให้ทีป่ระชมุ
พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับป ี2556 เป็นดังนี ้

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2555 เป็นดังนี ้
1. เบี้ยประชมุคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ต่อครัง้ที่เข้าประชุม 
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ข้าประชมุ 
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท ต่อครัง้ที่

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

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามเกี่ยวกบัการจ่ายโบนัสว่าเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานปีที่แล้ว หรือเปน็ของผลการ
ด าเนินงานล่วงหน้า (ปี 2556)  จึงเสนอแนะว่าควรจะเขยีนให้ชัดเจนว่าจากผลการด าเนินงานปีใด  และ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสว่า ในปี 2555 นั้นมีการจา่ยโบนัสไปหรือยัง 

คุณพริม ชยัวฒัน์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน  ไดช้ี้แจงว่า  วงเงินโบนัสที่เสนอนั้น  เป็นการจ่าย
จากผลการด าเนินงาน ปี 2556    และส าหรับปี 2555   ไดข้ออนุมัติงบประมาณไวท้ี่ 1 ล้านบาท  ซึ่งจะ
จ่ายจริง 8 แสนบาท  ทั้งนีบ้รษิทัยังไม่ได้มีการจ่ายโบนัส 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้ทักท้วงว่า ประธานฯ ไม่ไดป้ฏิบัติตาม
วิธีการที่ถูกต้อง โดยไม่ได้กล่าวถึงนัยส าคญัในเรื่องสภาพบงัคับโดยกฎหมายที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 90 
แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทจ ากัดมหาชน พ.ศ. 2535 ที่บอกวา่การค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องมีการ
ลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนั้น ในเรื่องวธิปีฏิบัติต้องมีการอ้างอิงถึง ขอให้ประธานฯ 
เพิ่มเติมส่วนนี้ใหถู้กต้อง 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่าประธานฯ ได้ชี้แจงก่อนเริ่มการประชุมและได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว 

ไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มมีติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุ ดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 388,709,221 99.9935686 
2. ไม่เห็นด้วย 1 0.0000002 
3. งดออกเสียง 25,000 0.0064311 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
ก าหนดให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปแีต่งตั้งผู้สอบบญัช ี และก าหนดค่าสอบบัญชทีุกปี ในการแต่งตั้ง
สามารถแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได ้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออกหลักทรพัย์ 
ก าหนดให้บริษัทจัดใหม้ีการหมนุเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัตหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปี
บัญชตีิดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษทัผู้สอบบัญชแีหง่ใหม ่ บริษทัสามารถแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได ้

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนุมัติแต่งตัง้
นายธนะวฒุิ พิบูลย์สวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7517 แห่ง
ส านักงานสอบบัญชี บริษทั สอบบัญชธีรรมนติิ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ส าหรับปี 2556 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,670,000 บาทตอ่ปี โดยรวม
ค่าตรวจสอบและรับรองการปฏบิัติตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและ
รับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น 
เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตัิงานต่างจังหวัด 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชตีามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไมม่ีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
เสนอแนะให้บริษทัแยกแสดงรายการค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินแยกเป็นส่วนๆ เป็นจ านวนเท่าไหร ่
เช่น  งบเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม  ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส เพื่อใช้พจิารณาเปรียบเทยีบค่าใช้จ่าย
ส าหรับค่าสอบบัญชีในปตี่อๆ ไป 

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกบัหลักเกณฑใ์นการเลือก
บริษัทสอบบัญชี ว่าได้มีการกล่ันกรอง เปรียบเทียบกับบริษทัอืน่ๆ หรือไม ่

คุณพริม ชยัวัฒน์  ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน  ไดช้ี้แจงว่า การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษทั โดยไดม้ีการเปรียบเทียบกับบริษัทสอบบญัชีที่มีผูส้อบบัญชีทีไ่ด้รับอนุญาตจากตลาดฯ ทั้ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบิ๊กโฟรแ์ละบริษัทอื่นที่เทียบเท่ากัน  ในส่วนค่าสอบบัญชี ไดพ้ิจารณาการเปล่ียนแปลง
ของค่าสอบบัญชี โดยเปรยีบเทยีบกับยอดขายและก าไร ปรมิาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง   แล้วจึงเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา  ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเปน็ไปได้มีการกล่ันกรองมาดแีล้ว โดยผู้สอบ
บัญชตี้องอธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงค่าสอบบญัชี และมกีารต่อรองจากผู้บรหิารก่อนและน าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบ 
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มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,670,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่น าเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

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

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ   

 

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้

 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนอนาคตการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคยานยนต์ว่าจะเตบิโตเท่ากบัปีที่ผ่าน
มาหรือไม่ และความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง เป็นอย่างไร 

- คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชีแ้จงว่า เน่ืองจากปทีี่แล้วฐานการผลิตยานยนตใ์นประเทศไทยเติบโต
มากจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ท าให้รายได้กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ของบรษิัท
มีการเติบโตตามไปดว้ย  ซึ่งส าหรับในป ี 2556  คาดว่าจะไม่เติบโตเท่ากับปีทีผ่่านมา อย่างไรก็
บริษัทยงัเติบโตมากกว่าเมื่อเทยีบกับกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวม   และในส่วนของความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทนั้น บรษิัทยังเป็นผู้น าตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน 
เน่ืองจากบริษัทได้รับความเชื่อมัน่จากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นม
และนมเปรี้ยว บรษิัทกม็ีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเช่นกัน  เน่ืองจากลูกค้าให้ความเชื่อมั่นต่อบรษิัท
มากขึ้น  และในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทมียอดขายเพิม่ขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยบริษทัยัง
สามารถหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ  ซึ่งทั้ง 3  กลุ่มอุตสาหกรรมนี้บริษัทยังเป็นผู้น าคูแ่ข่งอยู่ 

 

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากนายวงศ์ทิวฒัิ ขันเจริญสุข ได้
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AEC) ว่าบริษัทมกีารเตรียมการรับมืออย่างไร 

- คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชีแ้จงว่า ในเรื่องของประชาคมอาเซียน 
(AEC) ยังไมม่ีความชัดเจนมากนักในด้านของการวางกลยุทธ ์ ซึ่งจากการคาดการณ์ของ World 
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Bank และ IMF ที่คาดการณ์ว่าหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจของประเทศไทยจะ
เติบโตอีกร้อยละ 7 และหากเปน็ไปตามที่คาดการณ์ บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจนี ้ โดยในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีการเตบิโตตามสภาพเศรษฐกิจทีข่ยายตัว 
ความต้องการรถยนต์จะมากขึ้นเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนตข์องบริษทั แต่กม็ี
เงื่อนไขว่า ฐานการผลิตของรถยนต์เหล่านั้นอยูท่ี่ไหน หากมีการขยายฐานผลิตรถยนต์มาที่
ประเทศไทย และส่งออกด้วย บริษัทก็จะได้ประโยชนม์าก ในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจภุัณฑ์
น้ ามันหล่อล่ืนก็เช่นเดียวกัน  ปจัจยัส าคัญ คือฐานการผลิตของลูกค้าอยู่ที่ประเทศใด  อย่างไรก็
ตามบรษิัทได้เตรียมความพร้อมในด้านระหว่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)  

- ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมในนามของกรรมการอิสระว่า อยากจะให้ความเชื่อมั่นแก่ผูถ้ือหุ้นว่า 
คณะกรรมการได้มีการประชุม ปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเรื่องที่บริษัทให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก คือ เรื่องก าลังคน เพราะหากบริษทัมีการขยายตัวออกไปมาก แต่ก าลังคนไม่พร้อม จะ
ส่งผลกระทบต่อบริษทัได้ และอีกเรื่องหนึ่งที่ทางบริษทัให้ความส าคัญ คือ เรื่องวจิัยและพัฒนา 
(R&D)    โดยส่ิงเหล่านี้จะส่งผลให้บรษิัทมีการเติบโตอย่างยั่งยนื 

 

คุณสว่างพงษ์ ก่อตั้งทรัพย์ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ ของบริษทัว่า
เพราะเหตุใดจึงมีการเปล่ียน  และมีความหมายอย่างไร 

- คุณสาธิต เหมมณฑารพ ไดช้ี้แจงว่า  เน่ืองจากตราสัญลักษณ์เดิม ใชม้ากว่า 20 ปี  ก่อนเข้า
ตลาดหลักทรัพยฯ์  และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะลูกค้าบางคนก็เรียก PJW บางคน
ก็เรียก ปัญจฯ ท าให้ลูกค้าบางคนเกิดความสับสนได้ ดังนั้นบริษทัจึงได้เน้น PJW ขึ้นมาเพื่อที่ทกุ
คนจะได้เข้าใจตรงกัน และเพื่อความเป็นสากลเน่ืองจากบริษัทต้องมีการติดต่อกับลูกค้า
ชาวต่างชาติ  และมีความทันสมัยมากขึ้น   ซึ่งในส่วนตราสัญลักษณ์บริษัทที่เป็นรูปวงกลม ดา้น
ในเป็นรูปห้าเหลีย่มนั้นเชื่อว่าเปน็ฮวงจุ้ยที่ด ี   โดยรวมแล้วถือเป็นตราสัญลักษณ์ที่ดแีละส่ือ
ความหมายได้ชัดเจน 

 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้เสนอแนะใหม้ีการเปล่ียนแปลงสถานที่
ประชุมในการประชมุครั้งต่อไป  เน่ืองจากการเดินทางไม่สะดวก   หรือควรเพิ่มจุดบริการรับ-ส่ง เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประชมุครั้งต่อไป 

- ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ   

 

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามเกี่ยวกับ Utilization rate ว่าเมื่อเปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554 อตัราการ
ผลิตเต็มกับอตัราการผลิตของบริษัท โดยของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบริษัท
จะต้องลงทุนเพิ่มทุกปีหรือไม ่
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- คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้ชีแ้จงว่า โดยทั่วไปอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ถ้าหากผลิต
สินค้าแบรนด์ของตนเองและสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค และ Capacity อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 80 ถือเป็นสัญญาณอันตรายว่าต้องมีก าลังการผลิตเพิ่ม ไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาได้ 
เน่ืองจากอีกร้อยละ 20 ที่เหลือ ต้องส ารองก าลังการผลิตไว้ เชน่ เรื่องของสต๊อก  การขายตาม
ฤดูกาล   การเกิดเหตุการณ์เคร่ืองจักร Breakdown   การหยุดเคร่ืองจักรเพื่อการบ ารุงรักษา  แต่
เน่ืองจากการผลิตของบริษัทเปน็ OEM    ดังนั้น Capacity  ต้องเพิ่มเร็วกว่า เพราะบริษัทเปน็ผู้
รับจ้างผลิต เมื่อผลิตถึงร้อยละ 70 ถึง 75 จะต้องมีการเพิ่มการผลิต  เพื่อรองรับลูกค้าที่จะมีความ
ต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น  

 

คุณประยุทธ  หตัถกจิจ าเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้ขอใหบ้ริษัทจัดกิจกรรมให้ทางผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อจะได้เข้าใจในธุรกิจของบริษทัมากยิ่งขึ้น 

- คณะกรรมการรับทราบและจะด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

 

คุณพิภพ ศิริพฒันานนท์ ผูถ้ือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้มขีอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิว่า โดยส่วนตวัแล้วรู้สึกชื่น
ชมบรษิัททีม่ี CG Score อยู่ในระดับ 4 ทั้งๆ ที่พึง่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่นาน และรู้สึกชื่นชมทีบ่ริษัท
ได้มีการน าระบบ TPM มาใช ้ ซึ่งอยากจะเสนอให้บรษิัทลงสมัคร Prime Minister’s Award เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บรษิัท 

-  ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกประการ 

 

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามเกี่ยวกับ กระบวนการ Blow Molding ว่าสามารถน าไปใช้กบัผลิตภัณฑ์อื่นได้
หรือไม่ และบริษัทมีโอกาสทีจ่ะเข้าไปแข่งขันในตลาดอ่ืนๆ อีกหรือไม ่

- คุณสาธิต เหมมณฑารพ ไดช้ี้แจงว่า อันที่จริงแล้ว Blow Molding นั้นสามารถน าไปใช้ได้
หลากหลายมาก โดยในต่างประเทศสามารถน าไปท าเป็นเตียงในโรงพยาบาล โดยเตียงเหล่านีจ้ะ
มีน้ าหนักน้อยกว่าเตียงที่ท ามาจากสแตนเลส และราคายังถกูกว่าอีกด้วย นอกจากนั้นยังมี
เคร่ืองใชจ้ าพวกกล่องใส่เคร่ืองมอื กล่องใส่เคร่ืองดนตรี เป็นต้น ส่วนในเรื่องของการจะเข้าไปเจาะ
ตลาดกลุ่มใหม่ๆ นั้น ทางบริษทัได้ก าหนดไว้เป็นพันธกิจของบรษิัทอยู่แล้วที่เราจะเข้าไปสู่ตลาดที่
หลากหลาย โดยใช้ความเก่งเร่ืองการกระบวนการผลิตและระบบคุณภาพของเราเข้าไปเปน็
แรงผลักดัน อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน เราก็เติบโตในตลาดปัจจุบนัค่อนข้างมากและขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว ส าหรับตลาดใหม่ โอกาสก็คงมีในอนาคต ซึ่งตลาดเหล่านี้เราอยู่ระหว่างการศึกษาอยู ่
อาจยังไม่พร้อมในเรื่องการลงทนุ 

- ประธานได้กล่าวเสริมว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเติบโต ซึ่งเราพยายามไม่เน้นการเติบโตอยา่งกา้ว
กระโดดแต่ไมม่ั่นคง ส่ิงที่เน้นทีต่อ้งท าคือเร่ืองการสร้างทีมงาน R&D รวมไปถึง Successor Plan  
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ไม่มีผูถ้ือหุ้นทา่นใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  และกล่าวปิดประชมุ 

 

ปิดประชุม  เวลา 11.25 น. 

 

 

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

                        (ดร.ด าริ  สุโขธนัง) 

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง  

 ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 

                   (นายสาธิต  เหมมณฑารพ) 

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

                       (นางพริม  ชยัวัฒน์) 

 


