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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นางมาลี เหมมณฑารพ
ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นายอภิชยั ศรีทอง
3. นายสมยศ สุธรี พรชัย
4. นางสาววรรณ์พมิ ล ขอประเสริฐ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ผูจ้ ดั การ จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ทีป่ รึกษาทางการเงินจากบริษทั PJK Capital จากัด

เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 28 ราย
และโดยการมอบฉัน ทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่ วมประชุ มแทนจ านวน 37 ราย รวมทัง้ สิ้น จานวน 65 คน นับจ านวนหุ้น ได้ท งั ้ สิ้น
423,917,601 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.8430 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ายได้
แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2559
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ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 1 ท่าน และทีป่ รึกษากฎหมาย เพื่อทาหน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนน
เสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
หลังจากทีป่ ระธานฯ ได้กล่าวเปิ ดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ได้มผี ถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองเพิม่ เติมอีก 4 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะเพิม่ เติมอีก 4 ราย รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน
32 ราย ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 41 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 73 ราย ถือ
หุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 424,343,706 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.9172 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมแต่ละ
ท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติตามวาระนัน้ ๆ กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบ
ฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ี
ท่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
3. ภายหลังที่ท่านผู้ถอื หุ้นได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึง่ เป็ นวาระเสนอให้ท่ี
ประชุ ม รับ ทราบซึ่ง ไม่ ต้อ งลงคะแนน ผู้ถือ หุ้น ท่ า นใดที่ไ ม่ เ ห็น ด้ว ยหรือ งดออกเสีย งในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุ้นทีง่ ดออกเสียง โดยผูถ้ อื หุ้นท่านใดทีไ่ ม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บตามลาดับ ทัง้ นี้ สาหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา
อนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ น
รายบุคคล
4. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 ต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน และวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท ต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง โดย
บริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่ วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่มีผู้ใดแสดงความเห็น
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
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วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2558 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกคนพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2558
มติ
ที่ป ระชุ ม ได้พิจ ารณาแล้ว มีม ติเ ป็ น เอกฉั น ท์อ นุ ม ัติร ับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2558 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
423,917,601
100.0000
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
0
0.0000

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2558
ประธานฯ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2558
ปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบซีดี -รอม (CD-Rom) พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว และได้มอบหมายให้ คุ ณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร เป็ น ผู้กล่ า วสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2558 บริษทั มีอตั ราการใช้กาลังการผลิตโดยไม่รวมกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์พ่นสีทงั ้ หมดอยู่ท่ี 17,633 ตัน
คิดเป็ น43% จากกาลังการผลิตทัง้ หมด 40,940 ตัน สาหรับโรงงานพ่นสีมกี าลังการผลิตนับเป็ น Hangers มี
การใช้กาลังการผลิตทัง้ หมดอยู่ท่ี 76,742 Hangers คิดเป็ นอัตรา 31% จากกาลังการผลิตทัง้ หมดที่ 248,400
Hangers
สัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ได้
ดังนี้
กลุม่ ผลิตภัณฑ์
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น
กลุม่ ชิน้ ส่วนยานยนต์
กล่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี
รวมทุกผลิตภัณฑ์

สัดส่วนรายได้
ปี 2558
1,352.14
761.43
333.14
274.32
2,721.03

ปี 2557
1,364.67
365.73
326.35
238.16
2,294.91

อัตราการเติบโต
-1%
108%
2%
15%
19%
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สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 2,726.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน
426.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.53 จากปี ก่อน
โดยในปี 2558 บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 15.72 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 14.81 สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลงจากร้อยละ 11.70 เหลือเพียงร้อยละ 10.55 อย่างไรก็ดอี ตั รากาไรสุทธิรอ้ ย
ละ 3.61 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ อี ตั รากาไรสุทธิอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.54
สาหรับ ค่าเฉลี่ยของราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลก ซึ่งจากข้อมูลราคาเม็ดพลาสติกที่รวบรวมโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าราคาเม็ดพลาสติกในปี 2558 โดยเฉลีย่ ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 19.08 จากปี
ก่อน
คุณสัญชัย อุดมรัชตวณิชย์ ผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องกาลังการผลิตเพราะเหตุใดจึง
ต้องมีการเพิม่ กาลังการผลิตทัง้ ทีอ่ ตั ราการใช้กาลังการผลิตยังต่าอยู่ โดยเฉพาะธุรกิจโรงพ่นสี
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่าในส่วนของธุรกิจโรงพ่นสีเริม่ การผลิตในเดือน
พฤศจิกายน 2556 มีกาลังการผลิต 36,000 Hangers มีการผลิตจริง 12,695 Hangers ต่อเนื่องมาถึงไตร
มาสที่ 1 ปี 2558 มีกาลังการผลิตรวม 61,272 Hangers มีการผลิตจริง 17,333 Hangers สาหรับกาลังการ
ผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่ได้เป็ นการขยายในปี 2558 แต่เป็ นเครื่องจักรทีเ่ ข้ามาปลายปี 2557 ตัวเลขทีแ่ สดงจะเป็ นการ
เปรียบเทียบกาลังการผลิตใช้จริงกับกาลังการผลิตทีม่ อี ยู่สะสมมาในแต่ละไตรมาส ทัง้ นี้ กาลังการผลิตสูงสุด
ทัง้ ปี อยู่ท่ี 248,400 Hangers สาหรับตลาดกลุ่มสินค้าอื่นๆ ในปี 2558 ไม่มกี ารขยายการลงทุนเช่นเดียวกัน
เนื่องจากตลาดกลุ่มน้ามัน และบรรจุภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ เริม่ มีการทรงตัวในทิศทางเดียวกันจากภาวะเศรษฐกิจ
คุณกิตติพงษ์ มานะอนันตกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงยอดขายของธุรกิจโรงงานพ่นสี
อยู่ในส่วนใดของรายได้รวม และกาลังการผลิตทีม่ กี ารขยายเพิม่ เป็ นการรองรับการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือไม่ โดย
หากสมมติว่าเป็ นการรองรับการผลิตรถยนต์ 2 ล้านคัน บริษทั ได้มกี ารขยายการลงทุนเพื่อรองรับการผลิต
รถยนต์ทเ่ี กิน 2 ล้านคันหรือไม่ และมีวธิ กี ารจัดการอย่างไรหากยอดผลิตรถยนต์ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับยอดขายของธุรกิจโรงพ่นสีได้รวมอยู่
กับรายได้กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และสาหรับที่ผ่านมาในช่วงกระแส Eco car เป็ นที่ต้องการอย่างมาก
ซึง่ มีช่วงหนึ่งทีต่ ลาดขาดแคลนผูผ้ ลิต ทางบริษทั จึงได้มกี ารลงทุน ทาธุรกิจนี้ อย่างไรก็ดี หากตลาดยานยนต์
เกิดภาวะซบเซา ทุกค่ายผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ต่างประสบปั ญหาเดียวกันคือความต้องการของ
ลูกค้าลดลง ส่งผลให้กาลังการผลิตมีเกินกว่ายอดคาสังซื
่ อ้ ซึง่ ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในปั จจุบนั ยังไม่
เกิน 2 ล้านคัน บริษทั จึงต้องเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดมากยิง่ ขึน้ และพยายามสร้างความเชื่อถือกับลูกค้า
เดิม และใหม่ สาหรับการผลิตชิน้ ส่วนเพื่อส่งมอบให้ค่ายรถยนต์ต่างๆ ทีก่ าลังออกมาในช่วงปลายปี น้ี
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี 2558
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2558 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติใน
วาระนี้)
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วาระที่ 3

พิ จารณาอนุนตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และบริษทั ย่อย
สาชรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคน 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินของบริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 2,508.76 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 124.59
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5
 ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1,490.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี
ก่อน 21.53 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.46 ซึ่งบริษัท มีส่วนทุนเท่ากับ 1,018.66 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 103.06 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ลดลงจากเดิม 1.60
เป็ น 1.46 เท่า
 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ได้ดงั นี้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

ปี 2558

ปี 2557

15.72
3.61
10.18

14.81
1.54
3.83

4.02
16.02
1.11

1.60
11.17
1.04

55.92
42.62
65.48
32.71

57.11
41.41
60.77
37.76

1.46
3.75

1.60
2.23
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถอื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ งบการเงินของบริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
วาระที่ 4

จานวนเสียงทีล่ งมติ
424,287,706
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการ
ดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกาไรสะสม
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน 2,632.69 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 102.67 ล้านบาท ดังนัน้
จึง ขอให้ ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ัติ การจัด สรรก าไรส่ ว นหนึ่ ง ไว้ เ ป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย จ านวน
1,103,997.25 บาท รวมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 28,703,997.25 บาท จานวนดังกล่าวได้เป็ นการ
ตัง้ สารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ใน
อัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 57,407,994.50 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิ
และกาไรสะสมของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ
0.07 บาท และจากกาไรสุทธิจากกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับอัตราภาษีรอ้ ยละ
20 ของกาไรสุทธิ ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลทีจ่ ่าย เทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 55.92 และเท่ากับร้อยละ 56.52 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและหลังหักสารองไว้ตามกฎหมาย ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มสี ทิ ธิรบั ปั นผล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายปั นผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถาม ไม่มผี ู้ถอื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
พิจ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรเงิน ก าไรเพื่อ ตัง้ ส ารองตามกฎหมายและการจ่ า ยเงิน ปั น ผลจากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกาไรสะสม ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
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มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 1,103,997.25 บาท รวมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 28,703,997.25 บาท
จานวนดังกล่าวได้เป็ นการตัง้ สารองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 57,407,994.50 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจาก
กาไรสุทธิจากกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ภายใต้บงั คับอัตราภาษีร้อยละ 20
ของกาไรสุทธิ ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลทีจ่ ่าย เทียบกับกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเท่ากับร้อยละ 55.92 และเท่ากับร้อยละ 56.52 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสารองไว้ตามกฎหมาย ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษทั โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั ปั นผล ณ วันที่
3 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ โดย
วิธปี ิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายปั นผล
ณ วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ด้ว ยคะแนนเสีย งของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ดังนี้
มติ

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
วาระที่ 5

จานวนเสียงทีล่ งมติ
424,210,706
0
77,000

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9818
0.0000
0.0181

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั
สลากว่า ผู้ใ ดจะออก ส่ว นปี ห ลัง ๆ ต่ อ ไป ให้ก รรมการที่อ ยู่ใ นต าแหน่ ง นานที่สุด เป็ น ผู้อ อกจากตาแหน่ ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทห่ี า้ (5) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ซึง่ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของบริษทั มีรายชื่อ
ดังต่อไป
1.
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
2.
นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการ
3.
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
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บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ตุลาคม
2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่
- 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.
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
2.
นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการ
3.
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
รายละเอีย ดประวัติและสัดส่วนการถือหุ้นโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้า ย
หนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมลงมติเกีย่ วกับการแต่งตัง้ กรรมการทีต่ ้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เป็ นรายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี้

(1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
มติ
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
424,252,706
0
45,000

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9893
0.0000
0.0106
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(2) นางมาลี เหมมณฑารพ
มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

424,252,706
0
45,000

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9893
0.0000
0.0106

(3) ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
มติ
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
วาระที่ 6

จานวนเสียงทีล่ งมติ
424,252,706
0
45,000

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9893
0.0000
0.0106

พิ จารณาอนุนตั ิ การกาชนดค่าตอบแทนกรรนการประจาปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้า งอิง กับ ธุ ร กิจ หรือ อุ ต สาหกรรมในประเภทเดีย วกับ บริษัท หรือ ใกล้เ คีย งกับ บริษัท และอ้า งอิง ข้อ มู ล
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริห ารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2557 ซึ่งจัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และได้นาเสนอการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
บริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิทนิ
พ.ศ.2559 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

ปี 9552 (ปี ที่เสนอ)
ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
25,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
1,000,000 บาท
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ทัง้ นี้ กรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน 936,000 เสียง
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
คุณกิตติพงษ์ มานะอนันตกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงทิศทางและเป้ าหมายของบริษัท
ในปี น้ีจากสัดส่วนรายได้ยงั คงเท่า เดิม และสาหรับยอดขายจะเท่าเดิมหรือไม่ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ ในวาระนี้โดยตนเองมีความตัง้ ใจอยากจะให้มกี ารปรับค่าตอบแทนกรรมการให้มากกว่านี้ดว้ ย
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับยอดขายและกาไรยังคงขึน้ อยู่กบั ปั จจัย
หลายอย่าง ที่บริษัทประมาณการว่าจะดีขน้ึ ก็เป็ นเพียงการประมาณการคร่าวๆ ซึ่งสาหรับปี ท่ผี ่านมาอย่าง
ตลาดน้ ามันหล่อลื่นซึง่ มีการหดตัวลง 1% ก็คาดว่าในปี น้ีจะยังทรงๆ อยู่ไม่น่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดใน
ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ สาหรับตลาดรถยนต์มกี ระแสข่าวมาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มกี าร
คาดการณ์ ว่ า ตลาดรถยนต์จ ะมีทิศ ทางที่ดีข้นึ แต่ ก็จ ะต้อ งมองว่ า การเติบ โตของตลาดยานยนต์ มีค วาม
เสถียรภาพมากน้อยเพียงใด ซึง่ หากดีขน้ึ คงดีไม่มาก ดังนัน้ ภาพรวมผลประกอบการของบริษทั คงจะไม่ดขี น้ึ มา
อย่างก้าวกระโดด คงต้องรอให้สภาวะตลาดรถยนต์กลับมาดีอกี ครัง้ ในปี 2560-2561 แต่สาหรับปี น้ีตลาดฯ
จะยังคงทรงๆ ดังนัน้ ยังไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะดีขน้ึ มากแค่ไหนหากแต่การบริหารจัดการภายใน ทีมบริหาร
ได้คาดการณ์ว่าผลประกอบการในปี น้ีคงไม่แย่ลง
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2559 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม ดังนี้
มติ

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
วาระที่ 7

จานวนเสียงทีล่ งมติ
423,332,306
0
981,000

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
99.7688
0.0000
0.2311

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญหี และกาชนดค่าสอบบัญหี ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535
กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารรายงานเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่
20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่ อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของนายพจน์ อัศวสันติชยั
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4891 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยประเมิน
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ความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี 2558 และเป็ นปี ท่ี 3 ของผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองงบการเงิน
โดยเห็นว่า เป็ นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ มีความเป็ น
กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม่ าเสมอ มีผลการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแ ลกิจการแล้ว
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 นผู้สอบบัญชีของบริษทั และบริษัทย่อย
เฉพาะบริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสาหรับปี 2559
ทัง้ นี้ถอื เป็ นปี ท่ี 4 ของของนายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสานักงานสอบ
บัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
และกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 1,855,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิ ดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้
กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 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

มติ

รอบปี บญ
ั ชี 2559
(ปี ทเ่ี สนอ)
1.855 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2558
1.835 ล้านบาท
-

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชื่อทีเ่ สนอ
และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,855,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

วาระที่ 8

จานวนเสียงทีล่ งมติ
424,313,306
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0
0

พิ จารณาอนุนตั ิ การออกและเสนอขายชุ้นกู้ของบริษทั
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษทั ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการ
ลงทุ น ในอนาคตเป็ น การเพิ่ม ทางเลือ กในการระดมเงิน ทุ น ด้ว ยวิธีก ารออกหุ้น กู้ คณะกรรมการบริษั ท
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน
500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดของการออกและเสนอขายชุ้นกู้
วัตถุประสงค์

: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษทั ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโต และการ
ลงทุนในอนาคต เป็ นการเพิม่ ทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธกี ารออก
หุน้ กู้

ประเภท

: หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หรือไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ
ซึง่ อาจมีหรือไม่มปี ระกัน และอาจมีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

วงเงิ นรวนของชุ้นกู้
ทัง้ ชนด

: ไม่เกิน 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

นูลค่าที่ตราไว้

: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

: ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้

อายุ

: ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ /หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
ได้มอบหมายพิจารณาการกาหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของ
ประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด

วิ ธีการจัดสรร

: เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผูล้ งทุน
สถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดย
อาจแบ่ ง ขายเป็ น รุ่ น เดีย วหรือ หลายรุ่ น และ /หรือ ในลัก ษณะหมุ น เวีย น
(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การ
ออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ กูเ้ ดิม ซึง่ ตราสารนัน้ ๆ กาลัง
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จะครบกาหนดชาระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด ทัง้ นี้ โดยปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อ บัง คับ หรือ ประกาศที่เ กี่ย วข้อ ง รวมถึง การขอ
อนุญาตจากหน่วยราชการใดๆทีเ่ กีย่ วข้อง
เงื่อนไขพิ เศษ

: ในกรณีทบ่ี ริษทั ได้ไถ่ถอนหรือชาระคืนหุน้ กู้ ทีไ่ ด้ออกภายในวงเงินทีไ่ ด้รบั
อนุมตั ขิ า้ งต้น บริษทั สามารถออกหุน้ กูท้ ดแทนเพิม่ เติมอีกได้ ตามจานวนที่
ได้ไถ่ถอนหรือชาระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่
เกินวงเงินรวมของหุน้ กูท้ ไ่ี ด้อนุมตั ใิ นครัง้ นี้
: ทัง้ นี้ ขอให้คณะกรรมการบริษทั ผูม้ อี านาจลงนาม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
2. นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
เป็ นผูม้ อี านาจดังต่อไปนี้
1) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กู้ เช่น การกาหนดชื่อ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กู้
ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด
อัตราดอกเบี้ย วิธกี ารชาระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธกี ารจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
2) การแต่ งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพ ย์
และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/
หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็ น และเกีย่ วเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุน้ กู้ รวมถึงการนาหุน้ กู้ ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับ
ตลาดรองตราสารหนี้ หรือ ตลาดรองแห่ ง ใดๆ ตลอดจนให้มีอ านาจ
ดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับการอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั
คุณจงกล เลิศเธียรดารง ผู้รบั มอบฉัน ทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงแผนการใช้
จ่ายเงินจะใช้สาหรับการขยายการลงทุนหรือการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการออกหุน้ กูใ้ นครัง้ นี้สดั ส่วน
ทางการเงินจะมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับแผนการใช้เงินส่วนหนึ่งบริษทั จะ
นาไปปรับโครงสร้างหนี้สาหรับหนี้สนิ ระยะสัน้ ต่างๆ อีกส่วนจะเป็ นภาคการขยายการลงทุน โดยการ
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ลงทุนภายในประเทศอาจจะไม่เห็นภาพทีช่ ดั เจนนัก แต่จะมุ่ งเน้นการลงทุนทีป่ ระเทศจีนที่ตลาดบรรจุ
ภัณฑ์มโี อกาสเติบโตได้ดี ซึ่งในระหว่างนี้กก็ าลังเตรียมประมูลงานยอดขายที่จะเข้ามา อย่างไรก็ดกี าร
ออกหุน้ กูจ้ ะส่งผลให้สดั ส่วนทางการเงินจะมีการเปลีย่ นแปลงไม่มากนัก อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio) จะกลับไปอยู่ท่ี 1.6-1.7 เท่า ในช่วงปี แรกของการลงทุน และจะกลับไปอยู่ท่ี 1.41.5 เท่า ในช่วงปี ท่ี 2-3 ภายหลังการลงทุน
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงเพิม่ เติมว่า สาหรับการดาเนินธุรกิจใน
ประเทศจีน และกลุ่มอาเซียนอย่างทีไ่ ด้เคยบรรยายให้ทราบในกิจกรรม Opportunity day นอกจาก
โอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงพ่นสีแล้ว หากบริษทั ต้องการทีจ่ ะดารงอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ ประมาณ
5%-10% ต่อปี กจ็ ะต้องมองการทาธุรกิจในต่างประเทศค่อนข้างมาก ในปั จจุบนั บริษัทดาเนินธุรกิจใน
ประเทศจีนเป็ นระยะเวลา 5 ปี มีอตั ราการเติบโตที่ 6%-7% ต่อปี ภาพรวมผลการดาเนินงานเริม่ อยู่ใน
ทิศ ทางที่ดีข้นึ สาหรับการขอพิจ ารณาออกและจาหน่ ายหุ้น กู้ ใ นครัง้ นี้ เ ป็ น เงินสารองในการเพิ่ม ทุ น
เพื่อรองรับการลงทุนของประเทศจีน เนื่องจากลักษณะการลงทุนในประเทศจีนเป็ นรูปแบบการเช่า พืน้ ที่
ทาโรงงาน ไม่ได้มีการซื้อที่ดนิ ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มสี นิ ทรัพย์ไปค้าประกันการกู้ ยมื เงินจากธนาคารใน
ประเทศจีน
คุณณรงค์ศกั ดิ ์ ไมตรีพจน์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องอนาคตของธุรกิจโรงพ่นสี
ว่าลักษณะสินค้าเป็ นชิน้ ส่วนพลาสติกเพียงอย่างเดียว หรือมีการพ่นสีตวั ถังรถยนต์ดว้ ย
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร ได้ช้ีแ จงว่ า ธุ รกิจ โรงพ่ น สีจ ะมีเ ฉพาะชิ้น ส่ว น
พลาสติกทีอ่ ยู่ในรถยนต์ทงั ้ หมดตัง้ แต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ ธุรกิจโรงพ่นสีเป็ นธุรกิจทีม่ เี ทคโนโลยีสงู ในการ
ผลิต คู่แข่งทีจ่ ะก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้จงึ มีน้อย ตลอดระยะเวลาดาเนินงานทีผ่ ่านมาบริษทั ได้มกี าร
เรียนรูข้ อ้ ผิดพลาดต่างๆ ทาให้มอี งค์ความรูม้ ากยิง่ ขึน้ นามาสู่การพัฒนาทีมงานทีแ่ ข็งแกร่ง ส่งผลให้ใน
ปั จจุบนั ระบบการผลิตของโรงพ่นสีมีมาตรฐานเทียบเท่าผู้ผลิตรถยนต์ ด้วยความพร้อมเหล่านี้ ทาให้
สามารถมีความมันใจได้
่
ว่า หากตลาดยานยนต์กลับมาเติบโตอีกครัง้ บริษัทจะเป็ นทางเลือกอันดับต้นๆ
ของลูกค้า อย่างไรก็ดบี ริษทั มีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากทีส่ ุดในระหว่างทีต่ ลาด
รถยนต์มภี าวะทรงตัว
คุ ณ ศุ ภ กร ชิน พงษ์ ไ พบูลย์ ผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม ด้ว ยตนเอง และรับ มอบฉัน ทะผู้ถือ หุ้น รายอื่น ได้
สอบถามเรื่องการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ ะสามารถประหยัดต้นทุนทางการเงินมากกว่าการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินประมาณร้อยละเท่าใด
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับหนี้สนิ ระยะสัน้ ของ
บริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินค่อนข้างต่ากว่าหนี้สนิ ระยะยาวเนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า สาหรับการ
ออกหุ้นกู้ในครัง้ นี้จะมีรูปแบบเฉพาะที่ยืดหยุ่นกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ที่จะต้องมีสนิ ทรัพย์
ประเภททีด่ นิ อาคารเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกัน โดยการออกหุน้ กู้นนั ้ ต้นทุนทางการเงินจะสูงกว่า การก่อ
หนี้ระยะสัน้ ประมาณ 1%-1.5% ซึ่งการออกหุ้นกู้น้ีส่วนหนึ่งเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ระยะสัน้ ที่เริม่ สูงขึน้
เนื่องจากโครงสร้างการลงทุนของบริษั ทมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรค่อนข้างมาก ประกอบกับรายได้
และกาไรของธุรกิจโรงพ่นสีไม่เป็ นไปตามทีป่ ระมาณการไว้เท่าใดนัก จากปั จจัยทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ภาระหนี้ระยะสัน้ ค่อนข้างสูง และอัตราส่วนสภาพคล่องเริม่ ลดลง
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ดังนัน้ การออกหุน้ กูซ้ ง่ึ เป็ นหนี้สนิ ระยะยาวจะมีโครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสมกับการลงทุน ของบริษทั
มากกว่า รวมถึงการรองรับความเสีย่ งจากอัตราสภาพคล่องทีต่ ่ากว่า 1 ในปั จจุบนั
คุ ณ ศุ ภ กร ชิน พงษ์ ไ พบู ล ย์ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ม าประชุ ม ด้ ว ยตนเอง และรับ มอบฉั น ทะผู้ ถื อ หุ้ น รายอื่ น
ได้สอบถามเพิม่ เติมเรื่องของเม็ดเงิน และผลการจัดอันดับเครดิตอยู่ในระดับใด
คุณวรรณ์พมิ ล ขอประเสริฐ ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากบริษทั PJK Capital จากัด ได้ชแ้ี จงว่า ในเวลานี้
บริษทั ยังไม่ได้ดาเนินการขอจัดอันดับเครดิต สาหรับต้นทุนทางการเงินของหุน้ กู้ หากประมาณการโดย
อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาลในขณะนี้ บวกด้วยส่วนต่างผลประกอบการของบริษัท ภาระ
ดอกเบีย้ จะมีอตั ราใกล้เคียงกับการกูจ้ ากสถาบันการเงินหรืออาจสูงกว่าเพียงเล็กน้อย สาหรับรูปแบบการ
ออกหุน้ กูข้ องบริษทั จดทะเบียนทัวไปจะก
่
าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบีย้ ณ วันใดๆ ซึง่ จะมี
รูปแบบเป็ น x-1 หรือ x+1 เป็ นต้น โดยแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ในขณะนี้นับถัดไปอีก 6 เดือนคาดว่าจะ
ลดลง ดังนัน้ หากจะระบุว่าสามารถประหยัดต้นทุนทางการเงินได้เท่าใดอาจจะยังไม่สามารถให้คาตอบได้
ประธานฯ ขอให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับการ
ดาเนินธุรกิจในประเทศจีน
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า อย่างทีไ่ ด้เรียนให้กบั ทุกท่านทราบการ
ดาเนินธุรกิจในประเทศจีนมีแนวโน้มทีด่ แี ละคาดว่าจะไปได้อกี ไกล หากจะต้องมีเงินทุนในการสนับสนุ น
ต่อยอดธุรกิจ ซึ่งนโยบายของคณะกรรมการบริษัทต้องการให้บริษัทย่อยในประเทศจีนจัดหาเงินกู้เอง
เพื่อสะท้อนสภาพการแข่งขันทีแ่ ท้จริง หากแต่การกูย้ มื เงินในประเทศจีน มีต้นทุนทางการเงินจะสูงกว่า
ในประเทศไทย รวมถึง กระบวนการกู้ยมื เงินมีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งไม่ทนั ต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
สาหรับโครงการใหม่ๆ ที่กาลังจะเข้ามา ดังนัน้ ทางเลือกในการออกและเสนอขายหุ้นกู้น่าจะมีความ
เหมาะสมมากกว่า อย่างไรก็ดกี ารดารงอัตราส่วนทางการเงิน D/E Ratio ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งก็มกี ารควบคุมปั จจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลให้อตั ราส่วนเกินกว่าระดับทีไ่ ด้กาหนดไว้
คุณกิตติพงษ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงการลงทุนใน
ประเทศจีนเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมหรือใหม่
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า สาหรับในประเทศจีนการผลิตจะเป็ น
เพียงกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามัน หากแต่กาลังมองกลุ่มสินค้าเคมีการเกษตรที่คาดว่าจะเติบโตได้ดี ซึง่ ได้มี
การวางแผนทีจ่ ะกระจายการผลิต เป็ นรูปแบบการเช่าโรงงานไม่ได้ก่อสร้างโรงงานเองและวางเครื่องจักร
ผลิตให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละพืน้ ที่ เช่นขนาด 3 เครื่อง หรือ 5 เครื่อง หรือในพืน้ ทีต่ ลาดเติบโตสูง
อาจจะเป็ น 8 เครื่อง เป็ นต้น โดยในระบบตลาดสินค้าของประเทศจีนเราไม่สามารถแข่งขันในเชิงราคา
กับบริษทั จีนได้ หากแต่บริษทั เน้นในคุณภาพมากกว่าซึง่ ตรงกับความต้องการของกลุ่มบริษทั ข้ามชาติใน
จีน
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตาม
รายละเอียดที่เ สนอดัง กล่ า วข้า งต้น ด้ว ยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนนดังนี้
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มติ
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
วาระที่ 9

จานวนเสียงทีล่ งมติ
424,343,706
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0
0

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่อ งอื่นๆ เพิ่ม เติมภายหลังจากที่ขอให้คุณจรัญญา แสงสุข ดี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เป็ นผู้กล่าวสรุปความคืบหน้าในส่วนการปฏิบตั ิใน
เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ผ่ ่านมา
คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนว่า สาหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ทางบริษทั ให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ โดยได้มกี ารกาหนดนโยบาย และวิธกี ารปฏิบตั ริ วมถึง
การให้พนักงานทุกระดับมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง รวมถึง
การมอบหมายให้คณะกรรมการอิสระมีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตกับ สถาบันส่งเสริมกรรมการ
ไทย (IOD) และในทางปฏิบตั ไิ ด้มกี ารเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญการตรวจสอบการทุจริต การควบคุมทางด้านการทุจริต
และการป้ องกัน ซึง่ ได้ให้คาแนะนาในปี 2558 ทีผ่ ่านมา รวมถึงศึกษาในเรื่องการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการ
ทุจริตซึง่ อยู่ระหว่างดาเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ
คุณสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงอัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2559 จะสูง
กว่าปี ทผ่ี ่านมาหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับอัตรากาไรขัน้ ต้นบริษทั มีองค์ประกอบ
สาคัญ 3 ส่วนประกอบด้วย 1.ยอดขายในปี 2559 คาดว่าจะไม่เพิม่ มากนักสาหรับตลาดกลุ่ม Packaging
อย่างไรก็ดตี ลาดกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์คาดว่ายอดขายจะเพิม่ ขึน้ จากชิน้ ส่วนยานยนต์ใหม่ๆ ทีเ่ ริม่ มีการทยอย
ออกมา 2.ราคาวัตถุ ดบิ มีแนวโน้ มทรงตัว คาดว่าคงไม่ไต่ระดับลงเหมือนในปี ท่ผี ่านมา และ 3.การบริหาร
จัด การภายในการควบคุ ม ต้ น ทุ น ได้ม ากน้ อ ยเพีย งใด ซึ่ง ในปี น้ี บ ริษัท มี ม าตรการควบคุ ม ต้ น ทุ น ต่ า งๆ
ด้วยปั จจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นดีขน้ึ ระดับหนึ่ง แต่คงไม่อยู่ในระดับทีส่ งู มาก
คุณสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิม่ เติมในส่วนของตลาดกลุ่มชิน้ ส่วน
ยานยนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 รายได้มกี ารเติบโตสูงมากซึง่ จะต่อเนื่องมาในปี 2559 หรือไม่ โดยทัง้ นี้ไม่
นับรวมรายได้จากค่าแม่พมิ พ์
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า รายได้ค่าแม่พมิ พ์รวมอยู่ในกลุ่มชิน้ ส่วนยาน
ยนต์โดยเป็ นรายได้ทม่ี ที ุกปี หากในปี 2558 รายได้ค่าแม่พมิ พ์ค่อนข้างสูงเป็ นพิเศษเพราะเป็ นรายได้ทค่ี า้ ง
การรับรู้ตงั ้ แต่ปี 2557 ทัง้ นี้หากมองเฉพาะรายได้กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์โดยไม่รวมรายได้อ่นื คาดการณ์ว่า
รายได้ในปี 2559 นี้จะสูงกว่าปี ทผ่ี ่านมา
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คุณสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิม่ เติมถึงผลการดาเนินงานของธุรกิจ
โรงพ่นสีทม่ี ผี ลขาดทุนในปี ทแ่ี ล้วจะขาดทุนอีกหรือไม่ รวมถึงจะต้องมีกาลังการผลิตเท่าใดจึงจะถึงจุดคุม้ ทุน
และในปี น้ีมแี นวโน้มจะทากาไรได้หรือไม่
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ต้องปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง หากมีการเปิ ดเผยในเชิงตัวเลขที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอาจขัดต่อข้อกาหนดการเปิ ดเผย
สารสนเทศของบริษทั จดทะเบียนได้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารเปิ ดเผยในส่วนของรายได้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจอยู่แล้ว
ในเรื่องของจุดคุม้ ทุน เนื่องจากเรามีผลขาดทุนในระหว่างช่วงเริม่ มีการขายเชิงพาณิชย์ (Mass Production)
ทีม่ กี ารผลิตบนยอดขายทีไ่ ม่ถงึ จุดคุม้ ทุน อย่างไรก็ดบี ริษทั ได้มกี ารบริหารจัดการเพื่อให้ลดผลขาดทุนให้มาก
ทีส่ ุด รวมถึงการควบคุมต้นทุนของเสีย ก็สามารถทาได้ดขี น้ึ ในเบื้องต้นได้มกี ารประมาณการจุดคุ้มทุน ณ
ยอดขายทีใ่ ช้กาลังการผลิตที่ 50% ทัง้ นี้ ได้มกี ารจัดทางบประมาณยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถควบคุม ต้นทุน
ต่างๆ ได้ดขี น้ึ ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้จะทาให้ลดผลขาดทุนได้ดกี ว่าปี ทผ่ี ่านมา
คุณสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม สาหรับในปี น้ีธุรกิจโรงพ่นสีจะทากาไร
ได้หรือไม่ และมีการรับรูค้ ่าเสือ่ มราคาเท่าใดสาหรับผลขาดทุนในปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ อัตราค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
จะแตกต่างจากอาคารและอุปกรณ์
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับค่าเสือ่ มราคาของธุรกิจโรง
พ่นสีประมาณเดือนละ 2 ล้านบาท ในส่วนของผลขาดทุนจะยังขาดทุนอยู่หรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยยอดขาย
เป็ นหลัก และการลดต้นทุนทีค่ วบคุมได้ เช่น ต้นทุนของเสีย
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับธุรกิจโรงพ่นสีคาดว่าในปี น้ีจะยังคงมี
ผลขาดทุนอยู่ หากแต่จะเป็ นการขาดทุน ทีล่ ดลงอย่างมีนัย สาคัญ ซึง่ จะถึงจุดคุ้มทุนได้ท่ยี อดขายที่ใช้กาลัง
การผลิตที่ 50% ปั จจุบนั สามารถทาได้ประมาณ 30% ขาดอีก 20% ซึง่ แนวโน้มตลาดนัน้ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยก็ได้มกี ารคาดการณ์ยอดผลิตรถยนต์ทเ่ี ริม่ ฟื้ นตัว อย่างไรก็ดี หากยอดผลิตรถยนต์สามารถ
ไปในจุดทีเ่ กิน 2.5 ล้านคัน ธุรกิจโรงพ่นสีจะเป็ นธุรกิจดาวรุ่งทีส่ าคัญ
คุณสมบูรณ์ ธัญญะวัน ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม โดยมองว่าสัดส่วนรายได้มากกว่า 50%
ในกลุ่ม Packaging เป็ นรายได้ในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ซึง่ อาจจะมีผลกระทบจาก Clean Hybrids
เนื่องจากการใช้น้ ามันหล่อลื่นจะลดน้อยลงไปด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้มองจุดนี้หรือไม่ และจะมีอะไรมา
ทดแทนน้ ามันหล่อลื่น รวมถึงการออกหุน้ กู้ในครัง้ นี้อตั ราส่วน D/E Ratio จะยังคงรักษาระดับอยู่ได้หรือไม่
คณะกรรมการบริษทั มีมุมมองในจุดนี้อย่างไร
รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับการออกหุน้ กูใ้ น
ครัง้ นี้เพื่อเป็ นการทดแทนหนี้สนิ ระยะสัน้ ทีม่ อี ยู่ถงึ แม้เงินกูร้ ะยะสัน้ จะมีตน้ ทุนทางการเงินทีต่ ่ ากว่า แต่มคี วาม
เสีย่ งทีจ่ ะต้องมีเงินทุนการหมุนเวียนสูงในการจ่ายชาระหนี้ และในอนาคตหากภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดสี ถาบัน
การเงินสามารถระงับเงินกู้ได้ทุกเมื่อ ด้วยปั จจัยเหล่านี้ทางเลือกในการจัดหาเงินทุนด้วยการออกหุ้นกู้จึง
เหมาะสมกว่าซึง่ จะไม่กระทบกับ D/E Ratio เนื่องจากเป็ นการเปลีย่ นรูปแบบจากหนี้สนิ ระยะสัน้ เป็ นระยะยาว
อย่างมากอัตราหนี้สนิ ต่อทุนจะขยับเพิม่ อีก 0.2 เท่าจาก 1.4 เป็ น 1.6 ก็ยงั อยู่ในวิสยั ทีค่ วบคุมได้ ซึง่ เงินก้อน

หน้า 17 ของจานวน 19 หน้า

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

นี้จะสามารถนาไปขยายการลงทุนในประเทศจีนทีม่ แี นวโน้มการเติบโตทีด่ ี รวมถึงวงเงินของหุน้ กูค้ งไม่ออก
ทัง้ หมด 500 ล้านบาท แต่เป็ นเพียงหลักการขออนุมตั ใิ ห้ครอบคลุมเท่านัน้
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า ตามทีท่ ่านรศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่าสาหรับ D/E Ratio จาก 1.4 เท่าจะขยับเพิม่ ที่ 1.61.7 เท่า สุดท้ายภายในระยะเวลา 1-2 ปี อัตรา D/E Ratio จะกลับมาที่ 1.4 เท่ากว่าๆ หากบริษทั ยังคงรักษา
กาไรในลักษณะนี้ได้ สาหรับ ตลาดน้ ามัน หล่อ ลื่น รถยนต์ป ระเภท Plug-in Hybrid ตราบใดก็ย ัง ต้อ งใช้
น้ ามันหล่อลื่นเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาซึ่งไม่น่าส่งผลกระทบ หากแต่สงิ่ ที่คณะกรรมการบริษัท มองคือใน
อนาคตรถยนต์ประเภท Fully Automatics ซึง่ ไม่ใช้น้ามันหล่อลื่น เนื่องจากเครื่องยนต์จะไม่มกี ารสันดาป จะมี
ผลกระทบกับบรรจุภณ
ั ฑน้ ามันหล่อลื่น หากตนมองว่าขัน้ ต่ าต้องใช้ระยะเวลาอีก 10 ปี ขน้ึ ไปทีจ่ ะมีการใช้
อย่างจริงจังเนื่องจากต้นทุนในการพัฒนาโดยเฉพาะตัวแบตเตอรีย่ งั สูงอยู่
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สิงทีต่ ้องมองคือเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่
รวมถึงการหดตัวของตลาดน้ามันหล่อลื่น สังเกตได้จากเมื่อตอนทีบ่ ริษทั เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระยะแรกๆ รายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น มีสดั ส่วนอยู่ท่ี 65% ของยอดขายรวม ซึ่งปั จจุบนั อยู่ท่ี
50% ดังนัน้ จึงต้องเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดสาหรับสินค้าอื่นๆ เข้ามาเพื่อทดแทน การลงทุนในประเทศจีน
ทางบริษัทได้มองตลาดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เคมีการเกษตร อาหาร ซึ่งเครื่องจักรที่บริษัทมีในประเทศจีน
สามารถผลิตสิน ค้าได้หลากหลายถึงแม้จะมีคู่แข่ง จานวนมาก แต่ด้วยการตอบสนองลูกค้าในเชิง คุณภาพ
มากกว่าราคาคาดว่าจะมีอนาคตทีด่ ซี ง่ึ ภายใน 2-3 ปี น้จี ะเข้าไปปรับยอดขายต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตมาก
ขึน้
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า สาหรับรถยนต์ท่ใี ช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ได้มนี ักวิจยั ทัง้ จากมหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ด และนักวิจยั จากประเทศจีน ต่างให้ความสนใจและกาลังดาเนินงานวิจยั อยู่ สาหรับใน
ประเทศไทยเองโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาจจะยังไม่เอื้ออานวยต่อรถยนต์ประเภทนี้ ซึ่งจะเป็ นอย่างไรใน
อนาคตคงต้องติดตามต่อไป
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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

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.

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

ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)

ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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