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หน้า 1 ของจ านวน 19 หน้า 
 

  รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรงุเทพมหานคร 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 
1. ดร. ด าร ิสโุขธนงั   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด  

      คา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 
2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี  ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   

      กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 
4. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 
5. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ   กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ  
6. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
7. นายสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. นางมาล ีเหมมณฑารพ    รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 
9. ดร. พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการ 

-----มกีรรมการบรษิทัทัง้หมด 9 ท่าน และเขา้รว่มประชุม 9 ท่าน ครบองคป์ระชมุ-----                                                                              
-----คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด----- 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายพจน์ อศัวสนัตชิยั   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891    

      จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
2.  นายอภชิยั ศรทีอง    กรรมการบรหิาร จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจ ากดั  
3. นายสมยศ สุธรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าร ิสโุขธนงั เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองจ านวน 23 รายและ
โดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่เขา้รว่มประชุมแทนจ านวน 31 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 54 ราย  
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หน้า 2 ของจ านวน 19 หน้า 
 

นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 372,650,838 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.9127 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ
บรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วมจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้กล่าวเชญิตวัแทนผู้ถือหุน้ 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ไม่มผีูถ้อืหุน้เป็นตวัแทน ประธานฯ ขออนุญาตใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเป็นตวัแทนท า
หน้าทีร่ว่มตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั อนิเวนท์เทค ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระท าหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนน  

2. บรษิทัขอแกไ้ขขอ้มูลในหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้าที ่3 ย่อหน้าที ่2 ในส่วนของ
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่า่นมา ของระเบยีบวาระการประชุมที ่4 พจิารณาอนุมตักิาร
จดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปนัผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ในหวัขอ้วนัทีจ่่ายเงนิปนัผล (ของปี 2559 ปีทีเ่สนอ) จากเดมิ วนัที ่24 พฤษภาคม 2559 แกไ้ข
เป็น 24 พฤษภาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดตามใบแนบหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ทีผู่้
ถอืหุน้ไดร้บัการก่อนเขา้สูก่ารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 รวมถงึไดม้กีารแจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบล่วงหน้าแลว้ 

3. บรษิทัขอแกไ้ขรายงานประจ าปี 2559 หน้าที ่105-106 ในสว่นของขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ  โดยมรีายละเอยีด
ตามใบแนบรายงานประจ าปี 2560 ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัการก่อนเขา้สู่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560  ทัง้นี้
ผูถ้อืหุน้สามารถดขูอ้มลูรายงานประจ าปีฉบบัเตม็ทีแ่กไ้ขแลว้ ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั www.pjw.co.th 

4. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉันทะ ทีไ่ดร้บัมอบฉันทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่
ละท่านจะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ได้รบับตัรลงคะแนน 
กรณุายกมอื เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้า่นต่อไป 

5. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแล้ว จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรณุายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล   และในกรณีที่
ท่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรณุาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทกุครัง้ 

6. ภายหลงัที่ท่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเวน้ วาระที ่2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุม
รบัทราบซึง่ไม่ตอ้งลงคะแนน  ผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในวาระใด  ขอใหล้งคะแนน
ในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และส่งคนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  ทัง้นี้เพือ่ความ
สะดวกและรวดเรว็ในการนบัคะแนน  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนน “ไม่
เหน็ดว้ย”  และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที ่“งดออกเสยีง”   โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่ไม่เหน็ดว้ยหรอืงด
ออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั  ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็
ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพือ่นบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอ
ชื่อเป็นรายบุคคล 

7. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษ
ในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
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หน้า 3 ของจ านวน 19 หน้า 
 

8. กรณีทีถ่อืเป็นบตัรเสยี คอื กรณีที่มกีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน 
หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณทีีม่กีารขดีฆ่าบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆ่า 
หรอืกรณทีีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณคีสัโตเดยีน) 

9. ในการนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  ยกเวน้  วาระที ่6 เรือ่ง พจิาณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  ตอ้งไดร้บั
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออก   จากจ านวนเสยีงทัง้หมด
ทีเ่ขา้รว่มประชุม  สว่นทีเ่หลอื  จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ   

ทัง้นี้ ในกรณทีีไ่ม่มผีูใ้ดแสดงความเหน็คดัคา้น หรอืแสดงความเหน็เป็นอย่างอื่น ใหถ้อืว่าทีป่ระชุม “เหน็ชอบ”  
หรอื “อนุมตัเิป็นเอกฉนัท”์  ทัง้นี้เพือ่มใิหเ้ป็นการเสยีเวลาระหวา่งทีร่อการนับคะแนนเสยีง จะใหพ้จิารณาวาระ
ถดัไป 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 
 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที ่25 เมษายน 2559 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกคนพรอ้มหนงัสอืเชญิ
ประชุมแลว้ 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม   ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2559 
มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 

2559 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 373,342,784 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2559 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยในรอบปี 2559 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบซดี-ีรอม (CD-Rom) พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแล้ว  
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และไดม้อบหมายให ้คณุสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูก้ล่าวสรปุผลการด าเนินงานของ
บรษิทัในรอบปี 2559 

คณุสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรปุผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2559 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 
ในปี 2559 บริษัทมีสดัส่วนรายได้และอตัราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2559 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ไดด้งันี้  

 กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
 กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 
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 กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี

 
 รวมทุกผลติภณัฑ ์

 

โดยรายไดจ้ากการขายของกลุม่ชิน้สว่นยานยนตล์ดลง  เนื่องจากตลาดรถยนตห์ดตวัลงเลก็น้อย  และของกลุ่ม
บรรจุภณัฑส์นิคา้อปุโภคบรโิภคและน ้ายาเคมีลดลง  เน่ืองจากปญัหาภาวะวกิฤตภยัแลง้ต่างๆ  โดยภาพรวม
แลว้เตบิโตขึ้น 1 %  สาเหตุทีเ่ตบิโตเล็กน้อย  เนื่องจากสาเหตุขา้งต้นและอกีส่วนหนึ่งคอืยอดขายแม่พมิพ์
ลดลงจากโมเดลใหม่ทีส่ว่นใหญ่ขายออกไปแลว้ในปี 2558 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้รวม 2,757.32 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 

28.70 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.12 จากปีก่อน  
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โดยในปี 2559 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 16.93 เพิม่ขึ้นจากปีก่อนอยู่ทีร่อ้ยละ 15.54 ส าหรบั
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 10.55 เพิม่ขึน้อยูท่ีร่อ้ยละ 10.63 อยา่งไรกด็อีตัราก าไร
สทุธริอ้ยละ 5.11 เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่อีตัราก าไรสทุธอิยูท่ีร่อ้ยละ 3.61 

ส าหรบัค่าเฉลี่ยของราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลก ซึ่งจากข้อมูลราคาเม็ดพลาสตกิที่รวบรวมโดยสภา
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย พบว่าราคาเมด็พลาสตกิในปี 2559 โดยเฉลีย่ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 9.13 จากปี
ก่อน 

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องราคาวตัถุดบิในปี 2559 จากราคาเม็ด
พลาสตกิมรีาคาลดลงพอสมควรและจากผลบวกของราคาน ้ามนัทีล่ดลง  ไม่ทราบว่าจะช่วยใหล้ดตน้ทุนมาก
น้อยแค่ไหน  และอยากทราบแนวโน้มในปีนี้เป็นอยา่งไรบา้งจากการทีต่ลาดรถยนตอ์อกรุน่ใหม่จ านวนมาก ซึง่
อาจท าใหร้ายไดจ้ากคา่แม่พมิพด์ขีึน้ดว้ยหรอืไม่ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ไดช้ี้แจงว่าราคาวตัถุดบิที่ลดลงว่ามผีลบ้างเลก็น้อยต่อ
โครงสรา้งต้นทุนสนิคา้ของบรษิทั ท าใหบ้รษิทัมกี าไรเพิม่ขึ้นเล็กน้อย  เนื่องจากส่วนใหญ่ราคาเมด็พลาสตกิ
ของบรษิทัเป็นลกัษณะลอยตวั โดยบรษิทัไดม้ขีอ้ตกลงกบัลูกคา้ทีจ่ะปรบัราคาสนิคา้ได้ตามราคาเมด็พลาสตกิ
ในตลาดที่ขึ้นลง ซึ่งในปีนี้ราคาเม็ดพลาสติกมีแนวโน้มแข็งค่าคอืราคาสูงขึ้น ก็จะมีผลต่อต้นทุนเล็กน้อย
เช่นเดยีวกนั ส าหรบัคา่แม่พมิพ ์และคา่ Tooling ถา้หากวเิคราะห์รปูแบบของธุรกจิชิ้นส่วนยานยนต์จะเหน็ว่า
ธุรกจิเตบิโตแบบกา้วกระโดดจะเหน็ไดจ้ากยอดขายเมื่อปี 2557 กบัปี 2559 มลีกัษณะก้าวกระโดดจาก 360 
ลา้นบาทเป็น 700 ลา้นบาท ซึง่รปูแบบธุรกจิของกลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ของบรษิทัเป็นลกัษณะกา้วกระโดด 3 ปี
ครัง้ เมื่อมโีมเดลใหม่ออกมารายได้ก็จะก้าวกระโดดขึ้น และคงตวัอยู่สกั 2-3 ปี   ซึ่งอย่างไรก็ดบีรษิทัยงั
สามารถรกัษาโมเดลเดมิ พรอ้มกบัที่มีโมเดลใหม่ออกมาได ้ โดยมีลกัษณะเช่นเดยีวกบัรายไดท้ี่เกิดจากปี 
2557-2559 ส่วนในอนาคตปี 2560 จะเป็นยอดขายของ Backlog ของโมเดลใหม่ทีอ่อกมาทีจ่ะมาผลติในปีนี้  
เนื่องจากในปีทีแ่ลว้ยงัผลติโมเดลไม่เตม็ปี  ซึง่จะช่วยใหย้อดขายเพิม่ขึน้ และส าหรบัคา่ Tooling ในปี 2560 จะ
ไม่มกีารรบัรูร้ายได้งาน Tooling ไดม้ากเท่าเดมิ  เนื่องจากเป็น Backlog ทีไ่ดร้บัรูไ้ปแล้วในปีก่อนๆ ซึง่จะ
เกดิขึน้อกีครัง้ในปี 2561 และมรีปูแบบคลา้ยกนั 

คณุอนุ  วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรือ่งก าลงัการผลติของบรษิทัมสีดัส่วนเท่าใด 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ไดช้ี้แจงว่าก าลงัการผลิตของบรษิัทมสีดัส่วนภาพรวม
ประมาณ 60% 

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามส าหรบัก าลงัการผลติของทุกกลุ่มผลติภณัฑ์
ประมาณ 60% หรอืไม่ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ไดช้ี้แจงว่าส าหรบักลุ่มสนิคา้ทีม่กี าลงัการผลิตเพิม่ขึ้น
คอ่นขา้งมากคอืกลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 

คณุอนุ  วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องบรษิทัมแีนวโน้มจะเพิม่การลงทุนหรอืไม่ 
เนื่องจากก าลงัการผลติยงัคงเหลอือยู ่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชี้แจงว่าส าหรับการลงทุนจะเป็นลักษณะการ
เปลีย่นแปลงเครือ่งจกัรเก่า รวมถงึเพิม่การซือ้เครือ่งจกัรใหม่เพือ่รองรบัยอดขายใหม่ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันาจากปีทีผ่า่นมา เพือ่เป็นการปฏบิตักิารกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ ี



Panjawattana Plastic PCL. 

28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  

Amphur Muang, Samutsakhon 74000 

                    Registration No. 0107554000208 

Tel.  (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1 

Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320 

 

หน้า 7 ของจ านวน 19 หน้า 
 

และไดม้อบหมายใหคุ้ณจรญัญา  แสงสุขด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกบั
การต่อตา้นการทจุรติคอรปัชัน่ และการพฒันาจากปีทีผ่า่นมา   

คุณจรญัญา  แสงสุขด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันา
จากปีทีผ่า่นมา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัไดม้นีโยบายการต่อตา้นการใหส้นิบน และการคอรปัชัน่ทุกรปูแบบ โดยไดม้กีารปรบัปรุง
มาตรการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ เพื่อทีจ่ะรกัษามาตรฐานทางดา้นจรยิธรรม และรกัษาจุดยนืของบรษิทั 
ส าหรบัความคบืหน้าของการเขา้รว่มลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ “แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทจุรติ” หรอื CAC อยูใ่นระหวา่งการเตรยีมการในรายละเอยีด ซึง่คาดว่าจะเขา้ร่วมโครงการใน
ปี 2560 ซึ่งท่านผูถ้อืหุน้สามารถดูรายละเอยีดในส่วนรายงานนโยบายเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติ
คอรปัชัน่ในปีทีผ่า่นมาของบรษิทัในหน้า 54-55 ของรายงานประจ าปี 2559 ทีท่่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านไดร้บัแลว้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัใน
รอบปี 2559 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย ในรอบปี 2559 ตามทีเ่สนอ (เนื่องจากเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน( และบริษทัย่อย                            
ส าชรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2559 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 
และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการ
บรษิทัไดเ้หน็ชอบแล้ว รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีที่ไดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชิญ
ประชุมแล้วก่อนการประชุม และไดม้อบหมายให ้คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้
กล่าวสรปุงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คณุสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรปุงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรปุ ดงันี้ 
 สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 2,425.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 83.23 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3    

 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,339.36 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

150.73 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.46 ซึง่บรษิทัมสี่วนทุนเท่ากบั 1,086.17 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปีก่อน 72.20 ลา้นบาท สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัลดลงจากเดมิ 1.46 เป็น 1.23 เท่า  

 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2559 เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ไดด้งันี้ 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2559 ปี 2558 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 16.93 15.54 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 5.11 3.61 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 13.43 10.18 
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 5.71 4.02 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.13 1.11 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 66.19 55.92 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  42.90 42.62 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั)  60.89 65.48 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 48.20 32.71 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.23 1.46 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 5.20 3.75 

 

คณุอนุ  วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องก าไรสุทธทิีด่ขี ึน้เป็นเพราะเหตุใด จากที่
ไดเ้หน็กระแสเงนิสดดขีึน้ สภาพคล่องดขีึน้ รวมถงึอตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) ดขีึน้ 
เป็นเพราะไดม้กีารช าระหนี้บางส่วนหรอืไม่ 

คณุสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่าส าหรบัอตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(D/E ratio) เพราะสว่นหนึ่งมกีารช าระหนี้ทุกปีอยูแ่ลว้ และอกีสว่นคอืก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 

คณุอนุ  วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรือ่งของ Margin ดขีึน้โดยเฉพาะตวัก าไรสทุธ ิ

คณุสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ี้แจงว่าเมื่อปีทีแ่ลว้บรษิทับรหิารจดัการโรงงานพน่สดีี
ขึน้ค่อนขา้งมาก จากเดมิในปี 2558 ทีโ่รงงานพ่นสขีาดทุนประมาณ 100 ลา้นบาท ส่วนในปี 2559 ขาดทุน
ลดลงเหลอืเพยีง 40 ลา้นบาท ซึง่อยูบ่นเงือ่นไขยอดขายทีล่ดลงเนื่องจากรอโมเดลใหมอ่ยู่ 

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องธุรกจิโรงพน่สผีลประกอบการในปีนี้จะ
เป็นก าไร หรอืถงึจุดคุม้ทนุ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ไดช้ี้แจงว่าทมีคณะจดัการประมาณการไว ้ คาดว่าในปี
หน้าจะผา่นจุดคุม้ทุนไปได ้

คณุจติต ์ สาวติตกุ์ล ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามถงึรายการผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่อยู่ในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 124 ในส่วนของงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  โดยอยากทราบค าอธบิาย และไดส้อบถามถงึโครงการลงทุนในปีหน้า และ Business 
Plan ในปี 2560-2561 

คณุพจน์ อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 ไดช้ีแ้จงว่าในปี 2559 ไดม้กีารทบทวนสมมตฐิานทีใ่ช้
ในการค านวณผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั เป็นตวัเลขที่ทางนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัประเมินขึ้น โดยพจิารณาจากองค์ประกอบต่างๆ  เช่น  อตัราการขึ้นของเงนิเดอืน 
อตัราคดิลด  และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนของพนกังาน โดยเนื่องจากปจัจยั 3 ตวันี้ทีม่กีารค านวณใหม่ 
จงึท าใหต้วัเลขเป็นผลขาดทุน 

ประธานฯ ไดแ้ถลงทีป่ระชุม โดยขออธบิายโครงการลงทุนในปีหน้า และ Business Plan ในปี 2560-2561 ใน
วาระที ่8 คอืวาระอืน่ๆ 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขี้อซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอให้ที่
ประชุมลงมตเิกี่ยวกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงนิของบรษิัท ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแล้ว ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,602,784 100.0000 

2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 ทีผ่า่นมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 2,629.01  ลา้นบาท และมกี าไรสุทธจิ านวน 139.67 ลา้นบาท ดงันัน้ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย แต่เนื่องดว้ยทุนส ารอง
ตามกฎหมายของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนแลว้ 
โดยเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 จงึไม่มกีารจดัสรร
เงนิก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2560 และการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ใน
อตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 74,630,392.85 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัที ่1 ม.ค. 2559 ถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2559 ของกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ
ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท   และจากก าไรสุทธจิากกจิการที่ไม่ไดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทนุทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นอตัรา
เงนิปนัผลทีจ่่าย เทยีบกบัก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมายเท่ากบัรอ้ย
ละ 53.59 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ที่มสีทิธริบัปนัผล ณ วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่
12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายปนัผล ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2560 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถามเกี่ยวกบัการจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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คณุอนุ  วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องจ านวนบตัรส่งเสรมิการลงทุนในปจัจุบนั
คงเหลอืกีใ่บ และบตัรจะหมดอายุเมื่อไหร ่และในปีนี้เป็นเพราะเหตุใดทีก่ าไรเพิม่ขึน้แต่อตัราการจ่ายเงนิปนัผล
ลดลง 

คณุพรมิ ชยัวฒัน์  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ  ไดช้ีแ้จงว่าเกีย่วกบับตัรสงเสรมิการลงทุนโดย
ส าหรบับตัรที ่Active จะมเีหลอืจ านวน 3 ใบ และไดม้กีารขอไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชจ้ านวน 1 ใบ และในปีนี้มบีตัร
สง่เสรมิการลงทนุทีค่รบอายุไปแล้วจ านวน 1 ใบ ส าหรบับรษิทัย่อยม ี2 ใบซึง่จะหมดอายุในปี 2562 และจะมี
เพิม่เตมิจากทีไ่ดม้กีารจดัตัง้บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั ซึง่ไดร้บัอนุมตัสิง่เสรมิการลงทุนในสว่นของการวจิยั 
และการทดสอบ ซึง่ไดร้บัสทิธ ิ8 ปี หากแต่ยงัไม่มรีายได ้

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องอตัราการจ่ายเงนิปนัผลถือว่ามีความ
เหมาะสมแลว้หรอืไม่ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า อตัราการจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2559 ถงึ
วนัที ่31 ธ.ค. 2559 โดยจ่ายในอตัรารอ้ยละ 53.59  ถอืเป็นอตัราตามนโยบายของบรษิทัแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติ
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัไิม่มกีารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายใน
ปี 2560 เนื่องจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มยีอดเงนิส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบยีนแลว้  และมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัรา
หุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 74,630,392.85 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไร
สุทธจิากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2559 ถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2559 ของกจิการที่ไดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทนุซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท   และจากก าไรสุทธิ
จากกจิการทีไ่มไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธ ิใน
อตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นอตัราเงนิปนัผลทีจ่่าย เทยีบกบัก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล
และหลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมายเท่ากบัรอ้ยละ 53.59 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผล
ของบรษิทั โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัปนัผล ณ วนัที ่11 พฤษภาคม 
2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์โดยวธิีปิดสมุดทะเบยีน
รวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายปนัผล ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 
2560 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,602,784 100.0000 

2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ตนเอง ดร.ด าร ิ สุโขธนัง ประธานที่ประชุม เป็น
กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งใหม่ ถอืเป็นวาระทีม่สี่วนไดเ้สยี
ในการท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม ดงันัน้ เพื่อเป็นไปตามหลกัก ากบัดแูลกจิการที่ด ีจงึไดเ้รยีนเชญิ รศ.ดร.
เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบและเป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าที่เป็น
ประธานในทีป่ระชุมเพือ่ลงมตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระแทน  พรอ้มกนันี้
ไดเ้รยีนเชญิกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัตามวาระอกี 2 ทา่น และตนเอง  รวมทัง้หมด 
3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เฉพาะวาระที ่5 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานฯในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี เฉพาะวาระที ่5  เรือ่ง พจิารณา
และอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ไดแ้จ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อก
โดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่อง
ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนาน
ทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีห่ก (6) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทัจด
ทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัตามวาระ
มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

1. ดร.ด าร ิ           สโุขธนงั กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ         เหมมณฑารพ กรรมการ 

ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม  และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม

เพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่26 

กนัยายน 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 แต่ไมม่ผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยีในวาระนี้   ได้พจิารณาตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัติามที่ 

- พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ 
- ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

1. ดร.ด าร ิ           สโุขธนงั กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ         เหมมณฑารพ กรรมการ 



Panjawattana Plastic PCL. 

28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  

Amphur Muang, Samutsakhon 74000 

                    Registration No. 0107554000208 

Tel.  (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1 

Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320 

 

หน้า 12 ของจ านวน 19 หน้า 
 

ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง 
เนื่องดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
รายละเอยีดประวตัแิละสดัส่วนการถอืหุน้โดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยหนังสอื
เชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  
ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุม
ลงมติเกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เป็น
รายบคุคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

(1) ดร.ด าริ  สุโขธนัง 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,606,424 100.0000 

2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(2) นางสาวจรญัญา  แสงสุขดี 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,606,424 100.0000 

2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(3) นายสาธิต    เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 378,606,424 100.0000 

2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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 รศ.ดร.เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ ประธานฯในทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เฉพาะวาระที ่ 5  เรือ่ง 
พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ไดเ้รยีนเชญิกรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งกรรมการตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเรยีนเชญิ ดร.ด าร ิ สโุขธนงั  
เป็นประธาน ฯ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัตามเดมิ 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุนติัการก าชนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบ
อา้งองิกบัธุรกจิหรอือตุสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั และอา้งองิขอ้มลูคา่ตอบแทน
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2558 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  และ
ไดน้ าเสนอการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการบรษิทั   

และคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค านึงถงึ
ความเหมาะสมในดา้นต่างๆ แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอใหม้ผีลในปีปฎทินิ พ.ศ.2560 
เป็นต้นไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายใหอ้ยู่ใน
ดลุพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) 

1. เบีย้ประชุม ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

 ประธานกรรมการ 25,000  บาท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท 

 กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 10,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนรายเดอืน (เฉพาะกรรมการอสิระ)   ท่านละ 10,000 บาท 
3. โบนสั ส าหรบักรรมการอสิระ  จ านวนรวมทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 1,000,000  บาท 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเขา้รว่มประชุมในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ มจี านวน 936,000 เสยีง 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุ
ลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอดงักล่าว
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 377,670,424 99.7528 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 936,000 0.2472 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าชนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี   นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.39/2548  เรื่อง หลกัเกณฑ์  เงื่อนไข และ
วธิกีารรายงานเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่
20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแล้ว 5 รอบปี
บญัชตีดิต่อกนั โดยการหมุนเวยีนไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีหง่ใหม่ บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของนายพจน์ อศัวสนัตชิยั  ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั โดยประเมนิความเป็น
อสิระและผลการปฏบิตังิานส าหรบัปี 2559 และเป็นปีที ่4 ของผูส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ โดยเหน็
ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มคีวามเ ป็นกลาง มี
ประสบการณ์ มคีวามสามารถและส่งมอบงานตรวจตรงตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ  มผีลการปฏบิตังิานโดยรวม
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  มีความเป็นอิสระเพียงพอ  เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท   และ
คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการแลว้ เหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

1. นายพจน์  อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 และ/หรอื  

2. นายธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699  และ/หรอื  

3. นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 7517    

แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เฉพาะ

บรษิทัยอ่ยทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทยส าหรบัปี 2560   

ทัง้นี้ถอืเป็นปีที ่5 ของของนายพจน์ อศัวสนัตชิยั  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 แห่งส านักงานสอบบญัชี

บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  

และก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่เกนิ 1,905,000 บาทต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

เพิม่เตมิ  คา่ตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท  กรณีมกีารเปิดบรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบบญัชไีด้

ไม่เกนิ 100,000 บาท ต่อหนึ่งบรษิทั  
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ทัง้นี้ไม่รวมคา่ใชจ้่ายอื่น เช่น คา่พาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอขา้งตน้

ไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

แต่อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัช ี 

คา่สอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2560 
(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบญัช ี2559 

1. คา่สอบบญัช ี 1.905 ลา้นบาท 1.855 ลา้นบาท 

2. คา่บรกิารอืน่ ๆ - - 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุ
ลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี และก าหนดคา่สอบบญัช ี ประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดที่
เสนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชื่อทีเ่สนอ 
 และก าหนดคา่สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,905,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอ 
 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 379,356,424 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

  
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิภายหลงัจากที่ขอใหคุ้ณสาธติ  เหมมณฑารพ
ประธานคณะกรรมเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูก้ล่าวสรปุโครงการลงทุนในปีหน้า และ Business Plan ในปี 2560-
2561  ตามทีค่ณุจติต ์ สาวติตก์ุล ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามก่อนหน้านี้ 

คณุสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงวา่ ส าหรบัแผนงานในอนาคต  หากมองระยะสัน้ๆ 
ในปี 2560 จะเป็นเรือ่งแผนการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเครื่องจกัรลา้สมยั และการน าเครื่องจกัรใหม่มาทดแทน 
และส าหรบัเรือ่งของโครงการลงทุนจะเป็นการลงทนุทีป่ระเทศจนีซึง่อยูใ่นระหวา่งศกึษารายละเอยีดกนัอยู่  ซึง่
ทางคณุววิรรธน์  เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร จะชี้แจงใหท้ราบในล าดบัต่อไป ส าหรบัการด าเนิน
ธุรกจิในประเทศไทยซึง่มกี าลงัการผลติเหลอือยู่จ านวนหนึ่ง ดงันัน้แผนในปีนี้จะมกีารพยายามขยายตลาดเพิม่
มากขึน้ในสว่นของกลุ่มสนิคา้ Packaging และ Auto part  โดยปจัจุบนักม็ลีูกคา้ทีเ่ป็น Backlog ทีจ่ะมยีอดขาย
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ในปี 2561-2563 อยูจ่ านวนหนึ่งซึง่เป็นยอดขายสว่นเพิม่จากปจัจุบนัทีข่าย  และหากในอนาคตยอดขายเหลา่นี้
เกนิก าลงัการผลติของบรษิทักอ็าจจะมแีนวโน้มการขยายโรงงานเพิม่เตมิ  ซึง่เป็นเรือ่งของอนาคต  

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงเรื่องของโครงการลงทุนว่า ตามทีไ่ดเ้คยแจ้ง
ใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ รบัทราบทีผ่า่นมาจากกจิกรรม Opportunity Day เมื่อปลายปี 2559 และจากรอบทีผ่่านมา
เรือ่งของการขยายตลาดในประเทศจนีซึง่ปจัจุบนับรษิทัมกีารเช่าโรงงานอยู ่2 แห่งดว้ยกนั โดยเริม่ด าเนินงาน
มาประมาณ 5 ปี  ส าหรบัผลประกอบการ โดยถา้มองจาก Contribution margin จะอยู่ทีป่ระมาณ 9% เกอืบๆ 
10% จากทีเ่มื่อปีก่อนๆ มอีตัราทีป่ระมาณ 6% และในส่วนของยอดขายจากเดมิ 160 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เป็น 
250 ล้านบาท  จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมองเชิงมหภาคประเทศจีนมีประชากร
มากกว่าประเทศไทยถงึ 20 เท่า และมโีครงสรา้งตลาดและผลิตภณัฑท์ี่คล้ายคลึงกนั เพยีงแต่ว่าตลาดใน
ประเทศจนีเป็นตลาดเปิด มคีูแ่ขง่มากรายส าหรบักลุ่มบรรจุภณัฑ ์ไม่ว่าจะคู่แข่งของจนีเอง อเมรกิา ยุโรปและ
เอเชยี  รวมถงึดา้นคุณภาพสนิคา้ ดา้นเทคโนโลย ี และดา้นราคา โดยภาพรวมแล้วจงึมกีารการแข่งขนัรุนแรง
กว่าในประเทศไทยทีม่คีู่แข่งหลกัๆ เพยีงไม่กีร่าย ทัง้นี้บรษิทัเองค่อนขา้งโชคดทีีม่กีารเตรยีมความพรอ้มมา
พอสมควร และใชเ้วลาในการเตบิโตคอ่นขา้งนาน แต่การใชเ้วลานานถอืเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ และความ
มัน่คงของบรษิทั ในแงข่องการไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้ในต่างประเทศ บรษิทัเองพยายามใชค้วามสามารถ
ในการแข่งขนั  ทรพัยากร ระบบ TPM บุคลากร เทคโนโลย ีและประสบการณ์ตลอดจนสนิทรพัยใ์นประเทศ
ไทยมาพฒันา โดยในบรรดาผูผ้ลติทัง้หมดในเมอืงเทยีนจนิ บรษิทัไดร้บัการยอมรบัวา่เป็น 1 ใน 2 ของผูผ้ลติที่
ดทีีส่ดุในตลาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่  และจะมกีารขยายตลาดต่อไปในกลุ่มอาหารและเคมมีากขึน้  ดงันัน้นี่
คอืภาพใหญ่ของทศิทางการลงทนุในประเทศจนีทีจ่ะตอ้งมกีารเดนิหน้าต่อไป การเตบิโตในประเทศจนียงัคงมี
ความต่อเนื่อง แต่ว่าดว้ยการทีบ่รษิทัมกีารเช่าโรงงาน 2 อาคาร เมื่อลูกคา้รายใหญ่มกีารมาเยีย่มชมโรงงาน
ดว้ยความทีพ่ืน้ทีน้่อย จงึท าใหด้วูา่อาคารต่างๆ กระจดักระจาย  ทางบรษิทัมองว่าดว้ยผลประกอบการที่มกีาร
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง สรา้งก าไรอยา่งต่อเนื่อง  จงึมคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถสรา้งโรงงานไดด้ว้ยตนเอง โดยปีนี้
จะมกีารซือ้สนิทรพัย ์ มกีารหาซือ้ทีด่นิ และสรา้งโรงงาน โดยเน้ือทีป่จัจุบนัทีใ่ชอ้ยูป่ระมาณ 8,000 ตารางเมตร 
โดยจะสรา้งแบบ Double size ประมาณ 15,000 ตารางเมตร  เมื่อก่อสรา้งโรงงานใหม่เรยีบรอ้ยจะยา้ยไป
โรงงานใหม่ และส าหรบัส่วนของการเงนิ ในส่วนของเงนิลงทุนบรษิทัแม่จะมกีารลงทุนใหส้่วนหนึ่งและส่วนที่
เหลอืจะขอสนิเชื่อเพิม่โดยใชเ้งนิคา่เช่าทีบ่รษิทัไดผ้อ่นจ่ายทุกเดอืนมาช าระ ดงันัน้ในแง่ของ Cash Flow หรอื
วา่ความสามารถในการช าระหนี้ ภาระทางการเงนิอาจจะไม่สงูมากนัก โดยจะมีโครงการก่อสรา้งโรงงาน  ซึง่
หากเริม่ก่อสรา้งในไตรมาสที ่2 ปีนี้    จะสามารถสรา้งเสรจ็และมกีารรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 3 ของปี 2561 แต่
หากการก่อสรา้งล่าช้าไปเริม่ในไตรมาส 3 ของปีนี้นัน้  จะท าใหป้ระสบกบัภาวะอากาศหนาวเยน็ในช่วงไตร
มาส 4 ซึง่จะเป็นอุปสรรคต่อการก่อสรา้ง  ท าใหไ้ม่สามารถก่อสรา้งไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดงันัน้อาจจะเป็นการท า
ฐานรากไว้ก่อนและหยุดไว้ เมื่อผ่านพน้ฤดูหนาวจะเริม่การก่อสรา้งต่อและการรบัรูร้ายได้อาจจะต้องล่าช้า
ออกไปถงึปี 2562   ส าหรบัตวัโรงงานใหม่อาจจะยดึโครงสรา้งตลาดเดมิคอืกลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น และ
อาจจะเริม่กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อปุโภคบรโิภคและน ้ายาเคมี เช่น  น ้ายาล้างจาน น ้ายาซกัผา้ และน ้ายาปรบั
ผา้นุ่มโดยผลติสนิคา้ทีเ่ป็นลกัษณะแกลลอน 

คุณจิตต์  สาวติต์กุล ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ไดก้ล่าวขอบคุณถึงการอธิบายเรื่อง 
Business Plan และไดส้อบถามวา่ในระยะเวลาอกี 1-2 ปีนี้จะมกีารเพิม่ทุนใช่หรอืไม ่
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ประธานฯ ไดช้ีแ้จง โดยการอธบิาย Business Plan เมื่อสกัครู่ยงัไม่มกีารกล่าวถงึเรือ่งของการเพิม่ทุน หากมี
การเพิม่ทุนจะตอ้งมกีารน าเขา้สู่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก่อน รวมถงึจากทีไ่ดร้บัฟงักระแสเงนิ
สดของบรษิทัยงับรหิารจดัการไดอ้ยู ่

คุณชัชวาลย์  พิพัฒน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องรายได้กลุ่มบรรจุภัณฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นทีม่สีดัสว่นรายไดค้อ่นขา้งสงู ในอนาคตหากมรีถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าเขา้มาจะมผีลกระทบอย่างไร
บา้ง 

คณุสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ี้แจงว่า ส าหรบัค าอธบิายจะตอ้งแยกออกเป็น 2 ดา้น
คอื  ดา้นแรกเดมิทพีืน้ฐานน ้ามนัหล่อลื่นในอดตีมสีดัส่วนยอดขายเป็น 80% ของบรษิทั ซึง่ในปจัจุบนัไดม้กีาร
เพิม่สดัสว่นรายไดก้ลุ่มอื่นๆ เขา้มาเพิม่เตมิจนรายไดก้ลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามันหล่อลื่นลดลงเหลอืประมาณ 50% 
เพือ่เป็นการบรหิารความเสีย่งเรือ่งสดัสว่นรายได้ซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัรถยนต์พลงังานไฟฟ้า  แต่เป็นการรองรบั
ลูกคา้ในหลายๆ Segment เพื่อทีจ่ะมคีวามสามารถในการรองรบัความเสยีดทานทางเศรษฐกจิ  อกีดา้นหนึ่ง
หากมองทศิทางของรถไฟฟ้าในระยะเวลา 5 ปีถอืว่าเทคโนโลยใีนตอนนี้ยงัไม่ตกผลกึเท่าทีค่วรซึง่ยงัไม่มคี่าย
รถยนตใ์หญ่ใดกลา้ฟนัธงว่าจะไปในทศิทางใด   โดยค่ายรถยนต์ใหญ่ยงัมกีารลงทุนและผลติระบบเครื่องยนต์
ภายในทีเ่ป็นประเภทสนัดาปอยู ่ซึง่ไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ Honda Toyota Mitsubishi การผลติหลกัๆ ยงัคง
เป็นเครื่องยนต์ Engine ธรรมดาอยู่  ทศิทางในอนาคตเทคโนโลยใีหม่ทีเ่ป็นไปไดจ้รงิๆ จะเป็นเทคโนโลย ี
Hybrids ทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ ซึง่อย่างไรกจ็ะตอ้งมกีารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัหล่อลื่นตามระยะเวลาอยู่ด ีดงันัน้
สว่นของ short term จะมคีวามชดัเจนจรงิๆ  ในสว่นของบรรจุภณัฑม์นัหล่อลื่นน่าจะไมม่ผีลกระทบ  โดยลกูคา้
ของบรษิทัทีเ่ป็นแบรนดผ์ูผ้ลติน ้ามนัในระดบัโลกกท็ยอยสรา้งโรงงานบรรจุน ้ามนัเพิม่ขยายก าลงัการผลติ ซึง่
ส าหรบัแบรนด์ผูผ้ลติน ้ามนัในระดบัโลกก็คงไดม้ผีลการ Research  และมองว่าตลาดยงัคงไปต่อ หากแต่
พลงังานทางเลอืกเป็นไปไดจ้รงิอาจจะเป็นสว่นเดยีวไม่อาจทดแทนทัง้หมดได ้

คณุชชัวาลย ์ พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรือ่งของฝาขวด เพราะเหตุใดบรษิทั
จงึน าเขา้โดยไม่ผลติเอง 

คณุสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงวา่ ส าหรบัฝาขวดทีบ่รษิทัน าเขา้มาเป็นฝาขวดทีม่ี
สทิธบิตัร (Patent) อยู ่ซึง่เป็นผูผ้ลติอนัดบัหนึ่งระดบัโลก และม ีPatent ทัว่โลก โดยในเชงิของตลาดโลกบรษิทั
แบรนดน์ ้ามนัระดบัโลกอยา่ง Shell Chevron และ Exxon-Mobil กจ็ะใชฝ้าแบรนดน์ี้ท ัง้สิน้ ดงันัน้จงึเป็นเหตุผล
ทีจ่ะตอ้งซือ้ฝากจากบรษิทันี้โดยไม่ไดม้กีารผลติฝาเอง แต่มขีอ้ดตีรงทีว่่าบรษิทัไดร้บัสทิธิเ์ป็นผูน้ าเขา้ผูเ้ดยีว
ของฝาแบรนดน์ี้ ซึง่ผูผ้ลติทัง้หลายในประเทศไทยทีข่ายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้เราประมาณ 2-3 ราย  จะตอ้งมาซื้อ
กบับรษิทั  เนื่องจากบรษิทัเป็น Sole Agent  

คุณชชัวาลย์  พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องของฝาขวดมกีารน าเข้าจาก
ประเทศอะไร 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ได้ชี้แจงว่า เป็นผู้ผลิตจากเบลเยี่ยม ซึ่งมีโรงงานที่
มาเลเซยี จนี และในอกีหลายๆ ประเทศ 

คณุววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อเรยีนชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ตามทีไ่ดเ้คยแจง้ใหก้บัท่านผู้
ถอืหุน้ รบัทราบทีผ่า่นมาจากกจิกรรม Opportunity Day เกีย่วกบัรถยนต์พลงังานไฟฟ้า ตามทีคุ่ณสาธติ เหม
มณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงไว ้ในตอนนี้เทคโนโลยนีี้ยงัไม่เป็นทีช่ดัเจน แต่บรษิทัมกีารลอง
มองอกีมุมว่าถ้าในอกี 5ปีเปลี่ยนใหม่ทัง้หมดจะเป็นอย่างไร ซึ่งแผนธุรกจิของบรษิทัทีก่ าลงัจดัท าอยู่โดยยงั
เปิดเผยรายละเอยีดไม่ได ้ อยากจะเรยีนใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้รบัทราบว่าทมีบรหิารท างานหนักเพื่อรองรบักบั 
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Worst Case Scenario  การลงทุนส่วนหนึ่งในแคลฟิอรเ์นีย หรอืว่าทางอเมรกิาลงทุนไปจ านวนมากเรื่องของ 
Battery หรอือาจจะมเีทคโนโลยจีากญีปุ่น่ หรอืในคา่ยรถยนตใ์หญ่ๆ อาจจะซ่อนและเกบ็ไวเ้ป็นไมเ้ดด็  ซึง่โดย
ปกตจิะเป็นกลยทุธ์ของตลาดระดบัโลก  ทมีบรหิารรวมทัง้ทางคณะกรรมการบรหิารมกีารหารอืกนัม ีBusiness 
Development ต่างๆ มารองรบั   เช่น  การลงทุนในจนีกจ็ะเป็นการปรบัสดัส่วนรายไดใ้น Portfolio ดว้ย  โดย
จะไม่ใส่กลุ่มน ้ามนัเครื่องเป็นหลกั เพยีงแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีแรกหลงัจากนัน้ก็จะมกีารเน้นการเตบิโตในกลุ่ม
บรรจุภณัฑส์นิคา้อปุโภคบรโิภคมากยิง่ขึน้ การน านวตักรรมมาพฒันาสนิคา้มากขึน้ ซึง่ตวันี้จะเป็นทศิทางทีจ่ะ
ด าเนินต่อไป  หากรถยนต์พลงังานไฟฟ้าเขา้มาตามทีค่าดการณ์ไวจ้ะถอืเป็นการ Upsize ของบรษิทัส าหรบั
เรื่องของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หากเทคโนโลยี EV หรอืรถไฟฟ้ามาสิง่ทีจ่ะตามมาคอืเทคโนโลยทีี่
จะตอ้งไปพรอ้มๆ กนั ซึง่หากเทคโนโลย ีAI กบัแบตเตอรี ่จะมกีารพฒันาควบคู่กนัซึง่จะเกดิรถยนต์ไรค้นขบั 
ซึง่เป็นการใชร้ะบบคอมพวิเตอรใ์นการควบคมุ  โดยแต่ละคนัจะมโีอกาสชนกนัน้อยลง ลดการเกดิอบุตัเิหตุ ซึง่ 
Car body ของรถยนต์กไ็ม่จ าเป็นตอ้งใชเ้หลก็อกีต่อไปแต่จะใชพ้ลาสตกิแทนมากขึ้น ซึง่ขอ้มูลเหล่านี้หากไป
คน้ควา้ในเว็บไซต์กูเกลิ จะพบขอ้มูลจ านวนมากทัง้ของสหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป หรอืสถาบนัต่างๆ มผีล
การศกึษาเขา้มารองรบัเป็นจ านวนมาก  ดงันัน้ในอนาคตกลุ่มชิน้สว่นยานยนตไ์ม่ไดร้บัผลกระทบในทางลบเลย 
จากการเปลีย่นรถยนต์จากประเภทสนัดาป มาเป็นพลงังานไฟฟ้า ซึง่เป็น Positive ไดแ้รงบวกจากรถยนต์
พลงังานไฟฟ้า โดยทศิทางบรษิทัใน 3-5 ปีจะเป็นรปูแบบนี้      
คณุชชัวาลย ์ พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องของขวด PET อย่างขวดบรรจุ
น ้าดืม่วา่บรษิทัมกีารผลติดว้ยหรอืไม่   

คณุสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงวา่ โดยบรษิทัไม่ไดผ้ลติขวด PET  

คณุชชัวาลย ์ พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรือ่งของขวด PET วา่ท าไมไม่มกีาร
ผลติ ซึง่ม ีVolume คอ่นขา้งมาก หรอืวา่ Margin ต ่า 

คณุสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงวา่เนื่องจากมกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรง ดว้ยทีเ่จา้ตลาด
น ้าดืม่มอียูไ่ม่กีร่ายและตลาดม ีVolume คอ่นขา้งมาก  โดยบรษิทัทีผ่ลติน ้าดื่มจะผลติขวด PET เอง เนื่องจาก
เป็นขวดทีผ่ลติไดง้า่ย ลงทุนต ่า ซึง่หากบรษิทัจะผลติอาจจะขายใหก้บับรษิทัผลติน ้าดื่มรายย่อยๆ ซึง่ไม่ไดม้ ี
Volume มากนกัและ Margin คอ่นขา้งต ่า 

คณุชชัวาลย ์ พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องจากภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั 
ธุรกจิ SMEs ลม้หายตายจากไปคอ่นขา้งมาก บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะซือ้กจิการหรอืรว่มทุนหรอืไม ่  

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ี้แจงว่า ทัง้นี้ บรษิทัไม่ไดเ้รยีกเป็นนโยบาย เรยีกว่า
บรษิทัไม่ปิดโอกาส หากแต่ว่าม ีM&A บรษิทัจะมองกลุ่ม M&A ที ่ Synergy คอืหากร่วมมอืกนัแล้วดขีึ้น  
ส าหรบับรษิทั SMEs ทีก่ าลงัประสบปญัหา  หากบรษิทัมกีาร M&A ดว้ยอาจจะไม่ท าใหบ้รษิทัดขีึน้  ดว้ยความ
ทีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติทีใ่หญ่ค่อนขา้งมากอยู่แลว้ในตลาด ดงันัน้หากบรษิทัจะมกีาร M&A กจ็ะมองบรษิทัทีใ่หญ่
ใกล้เคยีงกนั และมเีทคโนโลยบีางอย่างที่มคีวามส าคญัมากและเรยีกกว่าเป็น Promising ของเทคโนโลยใีน
อนาคต โดยบรษิทัเปิดโอกาสอยูต่ลอดเวลา แต่เพยีงยงัไม่มคีูท่ ีเ่หมาะสมทีเ่ราจะ Match ดว้ย 

คณุชชัวาลย ์ พพิฒัน์ธรรมกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องบรษิทัมนีโยบายของการ Visit 
ทีบ่รษิทัหรอืไม่   

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ได้ชี้แจงว่า ไม่ค่อยมีนักลงทุนร้องขอ ซึ่งถ้าหากม ี 
สามารถแจง้ไดท้ีฝ่า่ย IR ของบรษิทั 
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หน้า 19 ของจ านวน 19 หน้า 
 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  อยากจะเรยีนให้กับท่านผู้ถือหุ้นมัน่ใจเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบรษิทัทกุท่านกไ็ดม้กีารปรกึษาหารอืกบัผูบ้รหิารของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะท่าน
รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง มกีารประชุมใชเ้วลาในการประชุมเป็น
วนั  และมีการหารอืไม่เฉพาะผูบ้รหิารแต่ยงัรวมไปถงึระดบัผู้อ านวยการทีต่รวจสอบในกนัแต่ละเรื่อง และ
ส าหรบัเรือ่งของเทคโนโลย ีEV และตวัทีเ่ป็น Disruption Technology อย่างทีท่่านผูบ้รหิารไดช้ี้แจงว่ามกีาร
มองทีเ่ป็นจุดออ่นจุดแขง็ รวมทัง้โอกาสและความเสีย่ง ดงันัน้จงึเรยีนท่านผูถ้อืหุน้ว่าคณะท างานมกีารท างาน
อยา่งใกลช้ดิ ลงลกึในรายละเอยีด และบรษิทัเองในปีหน้าจะมงีานทางดา้นวจิยั หากแต่ขออนุญาตยงัไม่ชี้แจง
ในรายละเอยีด 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุท่านทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 และกล่าวปิดประชุม 

อน่ึง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่เตมิ  
ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 9 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะเพิม่เตมิอกี 5 
ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 32 ราย  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ 
จ านวน 36 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะ  จ านวน  68 ราย   ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิ้น 
379,356,424หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.0808 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 

ปิดประชุม  เวลา 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ระชุม 
                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 

รบัรองรายงานประชุมถกูตอ้ง  

 ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 
                   (นายสาธติ  เหมมณฑารพ) 

 ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบรษิทั 
                       (นางพรมิ  ชยัวฒัน์) 

 


