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  รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพมหานคร 

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

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

      / กรรมการอสิระ 
4. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 
5. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ   กรรมการอสิระ  
6. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ   ประธานกรรมการบรหิาร 
7. นายสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
8. นางมาล ีเหมมณฑารพ    กรรมการ 
9. ดร. พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการ 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายพจน์ อศัวสนัตชิยั   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891    

      จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
2.  นายอภชิยั ศรทีอง    ผูจ้ดัการ จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  
3. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
4. นางสาววรรณ์พมิล  ขอประเสรฐิ  ทีป่รกึษาทางการเงนิจากบรษิทั PJK Capital จ ากดั 
 

เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าร ิสุโขธนัง เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน  28 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 37 ราย รวมทัง้สิ้นจ านวน 65 คน นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิ้น 
423,917,601 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.8430 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายได้
แลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2559 
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ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 1 ท่าน และทีป่รกึษากฎหมาย เพื่อท าหน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนน
เสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั  

หลงัจากทีป่ระธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ ในระหว่างการประชุม ไดม้ผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองเพิม่เตมิอกี 4 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะเพิม่เตมิอกี 4 ราย  รวมเป็นผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 
32 ราย  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จ านวน 41 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะ  จ านวน  73 ราย   ถอื
หุน้รวมกนัทัง้สิน้ 424,343,706 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.9172 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกบัวธิกีารด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดร้บัมอบฉันทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมแต่ละ
ท่านจะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

2. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถามก่อนแล้วจงึจะให้มกีารลงมตติามวาระนัน้ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบ
ฉนัทะตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล  และในกรณีที่
ท่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะกรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

3. ภายหลงัที่ท่านผู้ถอืหุ้นได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้  ยกเว้นวาระที่ 2 ซึง่เป็นวาระเสนอให้ที่
ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด  ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และส่งคนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้นี้ 
เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน  เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่
ลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย  และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุ้นทีง่ดออกเสยีง  โดยผูถ้อืหุ้นท่านใดทีไ่ม่เหน็
ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็ตามล าดบั  ทัง้นี้ ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณา
อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบทัง้เหน็ดว้ย  ไม่เหน็
ดว้ย  และงดออกเสยีง เพื่อนบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็น
รายบุคคล 

4. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้  ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ยกเวน้ วาระที ่6 เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  และวาระที ่8 เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัท ต้องได้รบัอนุมตัดิ้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดย
บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ดว้ย ดงักล่าวนัน้หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่ วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น
คดัคา้น หรอืแสดงความคดิเหน็เป็นอย่างอื่น ใหถ้อืว่าทีป่ระชุมเหน็ชอบ หรอือนุมตัเิป็นเอกฉนัท ์ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชมุและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 
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วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที ่21 เมษายน 2558 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกคนพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุมแลว้ 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม   ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2558 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2558 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 423,917,601 100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2558 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบรษิัทย่อยในรอบปี 2558 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบซดีี-รอม (CD-Rom) พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม
แล้ว  และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2558 บรษิทัมอีตัราการใชก้ าลงัการผลิตโดยไม่รวมกลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์พ่นสทีัง้หมดอยู่ที ่17,633 ตนั
คดิเป็น43% จากก าลงัการผลติทัง้หมด 40,940 ตนั ส าหรบัโรงงานพ่นสมีกี าลงัการผลตินับเป็น Hangers มี
การใชก้ าลงัการผลติทัง้หมดอยู่ที ่76,742 Hangers คดิเป็นอตัรา 31% จากก าลงัการผลติทัง้หมดที่ 248,400 
Hangers  

สดัสว่นรายไดแ้ละอตัราการเตบิโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลติภณัฑ ์ปี 2558 เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ได้
ดงันี้  

กลุม่ผลติภณัฑ ์
สดัสว่นรายได ้

อตัราการเตบิโต 
ปี 2558 ปี 2557 

กลุม่บรรจุภณัฑน์ ้ามนัหลอ่ลื่น 1,352.14 1,364.67 -1% 
กลุม่ชิน้สว่นยานยนต์ 761.43 365.73 108% 
กลม่บรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 333.14 326.35 2% 
กลุม่บรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี 274.32 238.16 15% 
รวมทุกผลติภณัฑ ์ 2,721.03 2,294.91 19% 
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ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม 2,726.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 
426.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.53 จากปีก่อน  

โดยในปี 2558 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ทีร่อ้ยละ 15.72 เพิม่ขึน้จากปีก่อนอยู่ทีร่อ้ยละ 14.81 ส าหรบั
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานลดลงจากรอ้ยละ 11.70 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 10.55 อย่างไรกด็อีตัราก าไรสุทธริอ้ย
ละ 3.61 เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่อีตัราก าไรสทุธอิยู่ทีร่อ้ยละ 1.54 

ส าหรบัค่าเฉลี่ยของราคาเมด็พลาสติกในตลาดโลก ซึ่งจากข้อมูลราคาเมด็พลาสติกที่รวบรวมโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าราคาเมด็พลาสตกิในปี 2558 โดยเฉลีย่ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 19.08 จากปี
ก่อน 

คุณสญัชยั  อุดมรชัตวณิชย์ ผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องก าลงัการผลติเพราะเหตุใดจงึ
ตอ้งมกีารเพิม่ก าลงัการผลติทัง้ทีอ่ตัราการใชก้ าลงัการผลติยงัต ่าอยู่ โดยเฉพาะธุรกจิโรงพ่นส ี

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่าในสว่นของธุรกจิโรงพ่นสเีริม่การผลติในเดอืน
พฤศจกิายน 2556 มกี าลงัการผลติ 36,000 Hangers  มกีารผลติจรงิ 12,695 Hangers ต่อเนื่องมาถงึไตร
มาสที ่1 ปี 2558 มกี าลงัการผลติรวม 61,272 Hangers  มกีารผลติจรงิ 17,333 Hangers ส าหรบัก าลงัการ
ผลติทีเ่พิม่ขึน้ไม่ไดเ้ป็นการขยายในปี 2558 แต่เป็นเครื่องจกัรทีเ่ขา้มาปลายปี 2557 ตวัเลขทีแ่สดงจะเป็นการ
เปรยีบเทยีบก าลงัการผลติใชจ้รงิกบัก าลงัการผลติทีม่อียู่สะสมมาในแต่ละไตรมาส ทัง้นี้ ก าลงัการผลติสงูสุด
ทัง้ปีอยู่ที ่248,400 Hangers ส าหรบัตลาดกลุ่มสนิคา้อื่นๆ ในปี 2558 ไม่มกีารขยายการลงทุนเช่นเดยีวกนั 
เน่ืองจากตลาดกลุ่มน ้ามนั และบรรจุภณัฑอ์ื่นๆ เริม่มกีารทรงตวัในทศิทางเดยีวกนัจากภาวะเศรษฐกจิ 

คุณกติตพิงษ์  มานะอนนัตกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถงึยอดขายของธุรกจิโรงงานพ่นสี
อยู่ในสว่นใดของรายไดร้วม และก าลงัการผลติทีม่กีารขยายเพิม่เป็นการรองรบัการผลติทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่ โดย
หากสมมตวิ่าเป็นการรองรบัการผลติรถยนต์ 2 ลา้นคนั บรษิทัได้มกีารขยายการลงทุนเพื่อรองรบัการผลติ
รถยนตท์ีเ่กนิ 2 ลา้นคนัหรอืไม่ และมวีธิกีารจดัการอย่างไรหากยอดผลติรถยนตไ์ม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัยอดขายของธุรกจิโรงพ่นสไีด้รวมอยู่
กบัรายได้กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และส าหรบัที่ผ่านมาในช่วงกระแส Eco car เป็นที่ต้องการอย่างมาก          
ซึง่มชี่วงหนึ่งทีต่ลาดขาดแคลนผูผ้ลติ ทางบรษิทัจงึไดม้กีารลงทุนท าธุรกจินี้ อย่างไรกด็ ีหากตลาดยานยนต์
เกดิภาวะซบเซา ทุกค่ายผลติรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ต่างประสบปัญหาเดยีวกนัคอืความต้องการของ
ลกูคา้ลดลง สง่ผลใหก้ าลงัการผลติมเีกนิกว่ายอดค าสัง่ซือ้ ซึง่ยอดผลติรถยนตใ์นประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่
เกนิ 2 ลา้นคนั บรษิทัจงึต้องเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดมากยิง่ขึน้ และพยายามสรา้งความเชื่อถอืกบัลูกคา้
เดมิ และใหม่ ส าหรบัการผลติชิน้สว่นเพื่อสง่มอบใหค้่ายรถยนตต่์างๆ ทีก่ าลงัออกมาในช่วงปลายปีนี้  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัใน
รอบปี 2558  

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2558 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน( และบริษทัย่อย                            
ส าชรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิ งบการเงนิของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแลว้ว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้ พรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
 สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 2,508.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 124.59 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5    

 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 1,490.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี

ก่อน 21.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.46 ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากบั 1,018.66 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากปีก่อน 103.06 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัลดลงจากเดมิ 1.60 

เป็น 1.46 เท่า  

 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2558 เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ไดด้งันี้ 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2558 ปี 2557 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 15.72 14.81 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 3.61 1.54 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 10.18 3.83 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 4.02 1.60 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 16.02 11.17 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.11 1.04 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 55.92 57.11 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  42.62 41.41 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั)  65.48 60.77 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 32.71 37.76 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.46 1.60 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 3.75 2.23 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบการเงนิของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีผ่่านการตรวจสอบรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 424,287,706 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และก าไรสะสม 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 2,632.69  ลา้นบาท และมกี าไรสุทธจิ านวน 102.67 ลา้นบาท ดงันัน้ 
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  การจัดสรรก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน  
1,103,997.25 บาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 28,703,997.25 บาท จ านวนดงักล่าวไดเ้ป็นการ
ตัง้ส ารองไวไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนแลว้ และการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ใน
อตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 57,407,994.50 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิ
และก าไรสะสมของกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนซึง่ได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ในอตัราหุ้นละ 
0.07 บาท และจากก าไรสุทธจิากกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนทีอ่ยู่ภายใต้บงัคบัอตัราภาษีรอ้ยละ  
20 ของก าไรสทุธ ิในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท คดิเป็นอตัราเงนิปันผลทีจ่่าย เทยีบกบัก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิ
ได้นิติบุคคลเท่ากบัร้อยละ 55.92 และเท่ากบัร้อยละ 56.52 เมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลและหลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้น (Record Date) ที่มสีทิธริบัปันผล ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ 
วนัที ่4 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายปันผล ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม ไม่มผีู้ถอืหุน้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ทีป่ระชุมลงมติ
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และก าไรสะสม ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
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มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 1,103,997.25 บาท  รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 28,703,997.25  บาท    
จ านวนดงักล่าวไดเ้ป็นการตัง้ส ารองไวไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน   และการ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่
เกนิ 57,407,994.50 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธแิละก าไรสะสมของกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทุนซึ่งได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท   และจาก
ก าไรสุทธจิากกจิการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนที่อยู่ภายใต้บงัคบัอตัราภาษีร้อยละ  20 
ของก าไรสุทธ ิในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท คดิเป็นอตัราเงนิปันผลทีจ่่าย เทยีบกบัก าไรสุทธหิลงั
หกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเท่ากบัรอ้ยละ 55.92 และเท่ากบัรอ้ยละ 56.52 เมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมาย  ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลของบรษิทั โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัปันผล ณ วนัที ่
3 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์โดย
วธิปิีดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่4 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายปันผล 
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 424,210,706 99.9818 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 77,000 0.0181 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการ
ประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่ง
ในสาม (1/3)  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บั
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีห่า้ (5) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทัจด
ทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัมรีายชื่อ
ดงัต่อไป 

1. รศ.ดร.เอกชยั   นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอสิระ 
2. นางมาล ี  เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. ดร.พริุฬห ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 
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บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อรบั

การพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัตัง้แต่วนัที ่8 ตุลาคม 

2558 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั  

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยีในวาระนี้   ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที่ 

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

- ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

1. รศ.ดร.เอกชยั   นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอสิระ 
2. นางมาล ี  เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. ดร.พริุฬห ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 

ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง 
เนื่องด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
รายละเอียดประวตัิและสดัส่วนการถือหุ้นโดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หนงัสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  
ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ ขอให้ที่
ประชุมลงมตเิกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการทีต่้องออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
เป็นรายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

 
(1) รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 424,252,706 99.9893 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 45,000 0.0106 
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(2) นางมาล ี  เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 424,252,706 99.9893 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 45,000 0.0106 

 
(3) ดร.พริุฬห ์   เหมมณฑารพ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 424,252,706 99.9893 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 45,000 0.0106 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุนติัการก าชนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบ
อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2557 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  และไดน้ าเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
บรษิทั   

และคณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอใหม้ผีลในปีปฎทินิ 
พ.ศ.2559 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่าย
ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 9552 (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 
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ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 936,000 เสยีง 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

คุณกติตพิงษ์  มานะอนนัตกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถงึทศิทางและเป้าหมายของบรษิัท
ในปีนี้จากสดัส่วนรายได้ยงัคงเท่าเดมิ และส าหรบัยอดขายจะเท่าเดมิหรอืไม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสนิใจ ในวาระนี้โดยตนเองมคีวามตัง้ใจอยากจะใหม้กีารปรบัค่าตอบแทนกรรมการใหม้ากกว่านี้ดว้ย 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัยอดขายและก าไรยงัคงขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลายอย่าง ที่บรษิัทประมาณการว่าจะดขีึน้กเ็ป็นเพยีงการประมาณการคร่าวๆ ซึ่งส าหรบัปีที่ผ่านมาอย่าง
ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นซึง่มกีารหดตวัลง 1% กค็าดว่าในปีนี้จะยงัทรงๆ อยู่ไม่น่าจะเตบิโตอย่างกา้วกระโดดใน
ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ส าหรบัตลาดรถยนต์มกีระแสข่าวมาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มกีาร
คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์จะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็จะต้องมองว่าการเติบโตของตลาดยานยนต์มีความ
เสถยีรภาพมากน้อยเพยีงใด ซึง่หากดขีึน้คงดไีม่มาก ดงันัน้ภาพรวมผลประกอบการของบรษิทัคงจะไม่ดขีึน้มา
อย่างก้าวกระโดด คงต้องรอให้สภาวะตลาดรถยนต์กลบัมาดอีกีครัง้ในปี 2560-2561 แต่ส าหรบัปีนี้ตลาดฯ     
จะยงัคงทรงๆ ดงันัน้ยงัไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะดขีึน้มากแค่ไหนหากแต่การบรหิารจดัการภายใน ทมีบรหิาร
ไดค้าดการณ์ว่าผลประกอบการในปีนี้คงไม่แย่ลง  
 
มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2559 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ

ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 423,332,306 99.7688 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 981,000 0.2311 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าชนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2559 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี   นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.39/2548  เรื่อง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารรายงานเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่
20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบรษิัทผู้สอบบญัชแีห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของนายพจน์ อศัวสนัติชยั  
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิัท สอบบญัชธีรรมนิติ จ ากดั โดยประเมิน
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ความเป็นอสิระและผลการปฏบิตังิานส าหรบัปี 2558 และเป็นปีที ่3 ของผูส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ 
โดยเหน็ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มคีวามเป็น
กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ  มีผลการปฏบิตัิงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

1. นายพจน์  อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 และ/หรอื  

2. นายธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699  และ/หรอื  

3. นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 7517    

แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิติ จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิัทย่อย 

เฉพาะบรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยส าหรบัปี 2559   

ทัง้นี้ถอืเป็นปีที ่4 ของของนายพจน์ อศัวสนัตชิยั  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 แห่งส านกังานสอบ

บญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  

และก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่เกนิ 1,855,000 บาทต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการ

ปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการ

ลงทุน (BOI) เพิม่เติม  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท  กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้

ก าหนดค่าสอบบญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาท ต่อหนึ่งบรษิทั  

ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอ

ขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2559  
(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบญัช ี2558 

1. ค่าสอบบญัช ี 1.855 ลา้นบาท 1.835 ลา้นบาท 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชื่อทีเ่สนอ 
 และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,855,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอ 
 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 424,313,306 100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 

  
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุนติัการออกและเสนอขายชุ้นกู้ของบริษทั 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเตบิโตและการ
ลงทุนในอนาคตเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้  คณะกรรมการบริษัท 
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทั ภายในวงเงนิไม่เกนิ 
500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

รายละเอียดของการออกและเสนอขายชุ้นกู้ 

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเตบิโต และการ
ลงทุนในอนาคต  เป็นการเพิม่ทางเลอืกในการระดมเงนิทุนดว้ยวธิกีารออก
หุน้กู ้

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบชุื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบชุื่อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ
ซึง่อาจมหีรอืไมม่ปีระกนั และอาจมหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

วงเงินรวนของชุ้นกู้
ทัง้ชนด 

: ไม่เกนิ 500 ลา้นบาท (หา้รอ้ยลา้นบาทถว้น) 

นูลค่าท่ีตราไว ้ : 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) 

อตัราดอกเบี้ย : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

อาย ุ : ให้คณะกรรมการบริษัท  และ  /หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท                      
ไดม้อบหมายพจิารณาการก าหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของ
ประเภทตราสาร ลกัษณะการใชเ้งนิและสภาวะตลาด 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนและ /หรอืผูล้งทุน
สถาบนั  และ /หรอืผูล้งทุนรายใหญ่  และ /หรอืผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดย
อาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ /หรือในลักษณะหมุนเวียน 
(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกนักไ็ด ้การ
ออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้กูเ้ดมิ ซึง่ตราสารนัน้ๆ ก าลงั
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จะครบก าหนดช าระคนืหรอืถูกไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด ทัง้นี้ โดยปฏบิตัติาม
กฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ
อนุญาตจากหน่วยราชการใดๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีทีบ่รษิทั ไดไ้ถ่ถอนหรอืช าระคนืหุน้กู ้ทีไ่ดอ้อกภายในวงเงนิทีไ่ดร้บั
อนุมตัขิา้งตน้ บรษิทั สามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิม่เตมิอกีได้ ตามจ านวนที่
ได้ไถ่ถอนหรอืช าระคืน โดยมูลค่าคงเหลอืของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่
เกนิวงเงนิรวมของหุน้กูท้ีไ่ดอ้นุมตัใินครัง้นี้ 

 : ทัง้นี้ ขอใหค้ณะกรรมการบรษิทัผูม้อี านาจลงนาม ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 
1. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ 
2. นายสาธติ  เหมมณฑารพ     ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 
3. นางมาล ี เหมมณฑารพ       รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 

  เป็นผูม้อี านาจดงัต่อไปนี้ 

1) การก าหนดรายละเอยีดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กู้ เช่น การก าหนดชื่อ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กู้ 
ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลกัประกนั 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด 
อตัราดอกเบี้ย วธิกีารช าระเงนิต้นและดอกเบี้ย วธิกีารจดัสรร  และ
รายละเอยีดการเสนอขาย เป็นตน้  

2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหลักทรพัย ์

และ/หรอืสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลกัทรพัย์  และ/

หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ

มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็น และเกีย่วเนื่องกบัการออก

และเสนอขายหุน้กู ้รวมถงึการน าหุน้กู ้ดงักล่าวขา้งตน้ไปจดทะเบยีนกบั

ตลาดรองตราสารหนี้  หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอ านาจ

ด าเนินการขออนุญาตกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัการอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั 

คุณจงกล เลิศเธียรด ารง ผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงแผนการใช้
จ่ายเงนิจะใชส้ าหรบัการขยายการลงทุนหรอืการปรบัโครงสรา้งหนี้ รวมถงึการออกหุน้กูใ้นครัง้นี้สดัส่วน
ทางการเงนิจะมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างไร 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัแผนการใชเ้งนิส่วนหนึ่งบรษิทัจะ
น าไปปรบัโครงสร้างหนี้ส าหรบัหนี้สนิระยะสัน้ต่างๆ อกีส่วนจะเป็นภาคการขยายการลงทุน โดยการ
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ลงทุนภายในประเทศอาจจะไม่เหน็ภาพทีช่ดัเจนนัก แต่จะมุ่ งเน้นการลงทุนทีป่ระเทศจนีที่ตลาดบรรจุ
ภณัฑ์มโีอกาสเตบิโตไดด้ ีซึ่งในระหว่างนี้กก็ าลงัเตรยีมประมูลงานยอดขายที่จะเขา้มา อย่างไรกด็กีาร
ออกหุน้กูจ้ะสง่ผลใหส้ดัสว่นทางการเงนิจะมกีารเปลีย่นแปลงไม่มากนกั อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) จะกลบัไปอยู่ที ่1.6-1.7 เท่า ในช่วงปีแรกของการลงทุน และจะกลบัไปอยู่ที ่1.4-
1.5 เท่า ในช่วงปีที ่2-3 ภายหลงัการลงทุน 

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร  ไดช้ี้แจงเพิม่เติมว่า ส าหรบัการด าเนินธุรกจิใน
ประเทศจนี และกลุ่มอาเซยีนอย่างทีไ่ด้เคยบรรยายให้ทราบในกจิกรรม Opportunity day นอกจาก
โอกาสการเตบิโตของธุรกจิโรงพ่นสแีลว้ หากบรษิทัตอ้งการทีจ่ะด ารงอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ประมาณ 
5%-10% ต่อปีกจ็ะต้องมองการท าธุรกจิในต่างประเทศค่อนขา้งมาก ในปัจจุบนับรษิัทด าเนินธุรกจิใน
ประเทศจนีเป็นระยะเวลา 5 ปี มอีตัราการเตบิโตที ่6%-7% ต่อปี ภาพรวมผลการด าเนินงานเริม่อยู่ใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ส าหรับการขอพิจารณาออกและจ าหน่ายหุ้นกู้ในครัง้นี้เป็นเงินส ารองในการเพิ่มทุน          
เพื่อรองรบัการลงทุนของประเทศจนี เนื่องจากลกัษณะการลงทุนในประเทศจนีเป็นรูปแบบการเช่าพืน้ที่
ท าโรงงาน ไม่ได้มีการซื้อที่ดนิดงันัน้บรษิัทจงึไม่มสีนิทรพัย์ไปค ้าประกนัการกู้ยมืเงนิจากธนาคารใน
ประเทศจนี  

คุณณรงคศ์กัดิ ์  ไมตรพีจน์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องอนาคตของธุรกจิโรงพ่นส ี  
ว่าลกัษณะสนิคา้เป็นชิน้สว่นพลาสตกิเพยีงอย่างเดยีว หรอืมกีารพ่นสตีวัถงัรถยนตด์ว้ย 

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจโรงพ่นสีจะมีเฉพาะชิ้นส่วน
พลาสตกิทีอ่ยู่ในรถยนต์ทัง้หมดตัง้แต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ ธุรกจิโรงพ่นสเีป็นธุรกจิทีม่เีทคโนโลยสีงู ในการ
ผลติ คู่แขง่ทีจ่ะกา้วเขา้มาในอุตสาหกรรมนี้จงึมน้ีอย ตลอดระยะเวลาด าเนินงานทีผ่่านมาบรษิทัไดม้กีาร
เรยีนรูข้อ้ผดิพลาดต่างๆ  ท าใหม้อีงคค์วามรูม้ากยิง่ขึน้น ามาสู่การพฒันาทมีงานทีแ่ขง็แกร่ง ส่งผลใหใ้น
ปัจจุบนัระบบการผลิตของโรงพ่นสมีีมาตรฐานเทียบเท่าผู้ผลิตรถยนต์ ด้วยความพร้อมเหล่านี้ท าให้
สามารถมคีวามมัน่ใจไดว้่า หากตลาดยานยนต์กลบัมาเตบิโตอกีครัง้บรษิัทจะเป็นทางเลอืกอนัดบัต้นๆ 
ของลกูคา้ อย่างไรกด็บีรษิทัมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดใหม้ากทีสุ่ดในระหว่างทีต่ลาด
รถยนตม์ภีาวะทรงตวั 

คุณศุภกร  ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้
สอบถามเรื่องการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ะสามารถประหยดัต้นทุนทางการเงนิมากกว่าการกู้เงนิจาก
สถาบนัการเงนิประมาณรอ้ยละเท่าใด 

คุณพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัหนี้สนิระยะสัน้ของ
บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิค่อนขา้งต ่ากว่าหนี้สนิระยะยาวเน่ืองจากมคีวามยดืหยุ่นมากกว่า  ส าหรบัการ
ออกหุ้นกู้ในครัง้นี้จะมรีูปแบบเฉพาะที่ยืดหยุ่นกว่าการกู้เงินจากสถาบนัการเงนิ ที่จะต้องมสีนิทรพัย์
ประเภททีด่นิ อาคารเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั โดยการออกหุน้กู้นัน้ต้นทุนทางการเงนิจะสงูกว่าการก่อ
หนี้ระยะสัน้ประมาณ 1%-1.5% ซึ่งการออกหุ้นกู้นี้ส่วนหนึ่งเพื่อปรบัโครงสร้างหนี้ระยะสัน้ที่เริม่สูงขึน้ 
เนื่องจากโครงสรา้งการลงทุนของบรษิัทมกีารลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรค่อนขา้งมาก ประกอบกบัรายได้
และก าไรของธุรกจิโรงพ่นสไีม่เป็นไปตามทีป่ระมาณการไวเ้ท่าใดนักจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ ส่งผลให้
ภาระหนี้ระยะสัน้ค่อนขา้งสงู และอตัราสว่นสภาพคล่องเริม่ลดลง  
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ดงันัน้การออกหุน้กูซ้ึง่เป็นหนี้สนิระยะยาวจะมโีครงสรา้งทางการเงนิทีเ่หมาะสมกบัการลงทุนของบรษิทั
มากกว่า รวมถงึการรองรบัความเสีย่งจากอตัราสภาพคล่องทีต่ ่ากว่า 1 ในปัจจุบนั 

คุณศุภกร  ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นรายอื่น             
ไดส้อบถามเพิม่เตมิเรื่องของเมด็เงนิ และผลการจดัอนัดบัเครดติอยู่ในระดบัใด 

คุณวรรณ์พมิล  ขอประเสรฐิ  ทีป่รกึษาทางการเงนิ จากบรษิทั PJK Capital จ ากดั ไดช้ีแ้จงว่า ในเวลานี้
บรษิทัยงัไม่ไดด้ าเนินการขอจดัอนัดบัเครดติ ส าหรบัต้นทุนทางการเงนิของหุน้กู้ หากประมาณการโดย
อา้งองิอตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับาลในขณะนี้ บวกด้วยส่วนต่างผลประกอบการของบรษิัท ภาระ
ดอกเบีย้จะมอีตัราใกลเ้คยีงกบัการกูจ้ากสถาบนัการเงนิหรอือาจสงูกว่าเพยีงเลก็น้อย ส าหรบัรปูแบบการ
ออกหุน้กูข้องบรษิทัจดทะเบยีนทัว่ไปจะก าหนดระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี อตัราดอกเบีย้ ณ วนัใดๆ ซึง่จะมี
รูปแบบเป็น x-1 หรอื x+1 เป็นต้น โดยแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ในขณะนี้นับถดัไปอกี 6 เดอืนคาดว่าจะ
ลดลง ดงันัน้หากจะระบุว่าสามารถประหยดัตน้ทุนทางการเงนิไดเ้ท่าใดอาจจะยงัไม่สามารถใหค้ าตอบได้ 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณววิรรธน์  เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ
ด าเนินธุรกจิในประเทศจนี 

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า อย่างทีไ่ดเ้รยีนใหก้บัทุกท่านทราบการ
ด าเนินธุรกจิในประเทศจนีมแีนวโน้มทีด่แีละคาดว่าจะไปไดอ้กีไกล หากจะต้องมเีงนิทุนในการสนับสนุน
ต่อยอดธุรกจิ ซึ่งนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทต้องการให้บรษิัทย่อยในประเทศจนีจดัหาเงนิกู้เอง
เพื่อสะทอ้นสภาพการแข่งขนัทีแ่ทจ้รงิ หากแต่การกูย้มืเงนิในประเทศจนี มตี้นทุนทางการเงนิจะสงูกว่า
ในประเทศไทย รวมถึงกระบวนการกู้ยมืเงนิมีความยุ่งยากซบัซ้อนซึ่งไม่ทนัต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ 
ส าหรบัโครงการใหม่ๆ ที่ก าลงัจะเข้ามา ดงันัน้ทางเลือกในการออกและเสนอขายหุ้นกู้น่าจะมีความ
เหมาะสมมากกว่า อย่างไรกด็กีารด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ D/E Ratio ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งกม็กีารควบคุมปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลใหอ้ตัราสว่นเกนิกว่าระดบัทีไ่ดก้ าหนดไว ้

คุณกิตติพงษ์  มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงการลงทุนใน
ประเทศจนีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดมิหรอืใหม่ 

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า ส าหรบัในประเทศจนีการผลติจะเป็น
เพยีงกลุ่มบรรจุภณัฑ์น ้ามนั หากแต่ก าลงัมองกลุ่มสนิคา้เคมกีารเกษตรที่คาดว่าจะเตบิโตได้ดี ซึง่ได้มี
การวางแผนทีจ่ะกระจายการผลติ เป็นรปูแบบการเช่าโรงงานไม่ไดก้่อสรา้งโรงงานเองและวางเครื่องจกัร
ผลติใหเ้หมาะสมกบัตลาดในแต่ละพืน้ที่ เช่นขนาด 3 เครื่อง หรอื 5 เครื่อง หรอืในพืน้ทีต่ลาดเตบิโตสูง
อาจจะเป็น 8 เครื่อง เป็นต้น  โดยในระบบตลาดสนิคา้ของประเทศจนีเราไม่สามารถแข่งขนัในเชงิราคา
กบับรษิทัจนีได ้หากแต่บรษิทัเน้นในคุณภาพมากกว่าซึง่ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มบรษิทัขา้มชาตใิน
จนี 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตาม

รายละเอียดที่เสนอดงักล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 424,343,706 100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังจากที่ขอให้คุณจรญัญา  แสงสุขด ี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ เป็นผู้กล่าวสรุปความคบืหน้าในส่วนการปฏบิตัิใน
เรื่องนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีผ่่านมา  

คุณจรญัญา  แสงสุขด ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้รยีนว่า ส าหรบันโยบายการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ ทางบรษิทัใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ โดยไดม้กีารก าหนดนโยบาย และวธิกีารปฏบิตัริวมถึง
การใหพ้นักงานทุกระดบัมชี่องทางการแจง้เบาะแสการทุจรติต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง  รวมถึง
การมอบหมายใหค้ณะกรรมการอสิระมกีารอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจรติกบัสถาบนัส่งเสรมิกรรมการ
ไทย (IOD) และในทางปฏบิตัไิดม้กีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบการทุจรติ การควบคุมทางดา้นการทุจรติ
และการป้องกนั ซึง่ไดใ้หค้ าแนะน าในปี 2558 ทีผ่่านมา รวมถงึศกึษาในเรื่องการเขา้ร่วมโครงการต่อต้านการ
ทุจรติซึง่อยู่ระหว่างด าเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ  

คุณสมทิธ ิ เก่งอนันต์สกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถงึอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2559 จะสงู
กว่าปีทีผ่่านมาหรอืไม่ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัอตัราก าไรขัน้ตน้บรษิทัมอีงคป์ระกอบ
ส าคญั 3 ส่วนประกอบดว้ย 1.ยอดขายในปี 2559 คาดว่าจะไม่เพิม่มากนักส าหรบัตลาดกลุ่ม Packaging  
อย่างไรกด็ตีลาดกลุ่มชิน้สว่นยานยนตค์าดว่ายอดขายจะเพิม่ขึน้จากชิน้สว่นยานยนตใ์หม่ๆ ทีเ่ริม่มกีารทยอย
ออกมา 2.ราคาวตัถุดบิมแีนวโน้มทรงตัว คาดว่าคงไม่ไต่ระดบัลงเหมอืนในปีที่ผ่านมา และ 3.การบรหิาร
จัดการภายในการควบคุมต้นทุนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งในปีนี้บริษัทมีมาตรการควบคุมต้นทุนต่างๆ          
ดว้ยปัจจยัเหล่านี้ย่อมสง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ดขีึน้ระดบัหนึ่ง แต่คงไม่อยู่ในระดบัทีส่งูมาก 

คุณสมทิธ ิ เก่งอนนัตส์กุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเพิม่เตมิในส่วนของตลาดกลุ่มชิน้ส่วน
ยานยนต์ในไตรมาสที ่4 ปี 2558 รายไดม้กีารเตบิโตสงูมากซึง่จะต่อเนื่องมาในปี 2559 หรอืไม่ โดยทัง้นี้ไม่
นบัรวมรายไดจ้ากค่าแม่พมิพ ์ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดช้ีแ้จงว่า รายไดค้่าแม่พมิพร์วมอยู่ในกลุ่มชิน้ส่วนยาน
ยนต์โดยเป็นรายไดท้ีม่ทีุกปี หากในปี 2558 รายไดค้่าแม่พมิพ์ค่อนขา้งสงูเป็นพเิศษเพราะเป็นรายไดท้ีค่า้ง
การรบัรู้ตัง้แต่ปี 2557 ทัง้นี้หากมองเฉพาะรายได้กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์โดยไม่รวมรายได้อื่นคาดการณ์ว่า
รายไดใ้นปี 2559 นี้จะสงูกว่าปีทีผ่่านมา 
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คุณสมทิธ ิ เก่งอนนัตส์กุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเพิม่เตมิถงึผลการด าเนินงานของธุรกจิ
โรงพ่นสทีีม่ผีลขาดทุนในปีทีแ่ลว้จะขาดทุนอกีหรอืไม่ รวมถงึจะต้องมกี าลงัการผลติเท่าใดจงึจะถงึจุดคุม้ทุน 
และในปีนี้มแีนวโน้มจะท าก าไรไดห้รอืไม่  

คุณพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัต้องปฎบิตัติามกฎเกณฑท์ี่
เกี่ยวขอ้ง หากมกีารเปิดเผยในเชงิตัวเลขที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอาจขดัต่อขอ้ก าหนดการเปิดเผย
สารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนได ้ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารเปิดเผยในส่วนของรายไดใ้นแต่ละกลุ่มธุรกจิอยู่แลว้ 
ในเรื่องของจุดคุม้ทุน เนื่องจากเรามผีลขาดทุนในระหว่างช่วงเริม่มกีารขายเชงิพาณิชย ์(Mass Production) 
ทีม่กีารผลติบนยอดขายทีไ่ม่ถงึจุดคุม้ทุน อย่างไรกด็บีรษิทัไดม้กีารบรหิารจดัการเพื่อใหล้ดผลขาดทุนใหม้าก
ทีสุ่ด รวมถึงการควบคุมต้นทุนของเสยีกส็ามารถท าได้ดขีึน้ ในเบื้องต้นได้มกีารประมาณการจุดคุ้มทุน ณ 
ยอดขายทีใ่ช้ก าลงัการผลติที่ 50% ทัง้นี้ ได้มกีารจดัท างบประมาณยดืหยุ่นเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุน
ต่างๆ ไดด้ขีึน้ ดว้ยองคป์ระกอบเหล่านี้จะท าใหล้ดผลขาดทุนไดด้กีว่าปีทีผ่่านมา  

คุณสมทิธ ิ เก่งอนนัตส์กุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม ส าหรบัในปีนี้ธุรกจิโรงพ่นสจีะท าก าไร
ไดห้รอืไม่ และมกีารรบัรูค้่าเสือ่มราคาเท่าใดส าหรบัผลขาดทุนในปีทีผ่่านมา ซึง่อตัราค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร
จะแตกต่างจากอาคารและอุปกรณ์  

คุณพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัค่าเสือ่มราคาของธุรกจิโรง
พ่นสปีระมาณเดอืนละ 2 ลา้นบาท ในสว่นของผลขาดทุนจะยงัขาดทุนอยู่หรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัยอดขาย
เป็นหลกั และการลดตน้ทุนทีค่วบคุมได ้เช่น ตน้ทุนของเสยี  

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ได้ชีแ้จงว่า ส าหรบัธุรกจิโรงพ่นสคีาดว่าในปีนี้จะยงัคงมี
ผลขาดทุนอยู่ หากแต่จะเป็นการขาดทุนทีล่ดลงอย่างมนีัยส าคญั ซึง่จะถึงจุดคุ้มทุนได้ที่ยอดขายที่ใช้ก าลงั
การผลติที ่50% ปัจจุบนัสามารถท าไดป้ระมาณ 30% ขาดอกี 20% ซึง่แนวโน้มตลาดนัน้สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยกไ็ดม้กีารคาดการณ์ยอดผลติรถยนต์ทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั อย่างไรกด็ ีหากยอดผลติรถยนต์สามารถ
ไปในจุดทีเ่กนิ 2.5 ลา้นคนั ธุรกจิโรงพ่นสจีะเป็นธุรกจิดาวรุ่งทีส่ าคญั 

คุณสมบรูณ์  ธญัญะวนั ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม โดยมองว่าสดัส่วนรายไดม้ากกว่า 50% 
ในกลุ่ม Packaging เป็นรายไดใ้นกลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น ซึง่อาจจะมผีลกระทบจาก Clean Hybrids 
เน่ืองจากการใชน้ ้ามนัหล่อลื่นจะลดน้อยลงไปดว้ย คณะกรรมการบรษิทัไดม้องจุดนี้หรอืไม่ และจะมอีะไรมา
ทดแทนน ้ามนัหล่อลื่น รวมถงึการออกหุน้กู้ในครัง้นี้อตัราส่วน D/E Ratio จะยงัคงรกัษาระดบัอยู่ไดห้รอืไม่ 
คณะกรรมการบรษิทัมมีุมมองในจุดน้ีอย่างไร   

รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัการออกหุน้กูใ้น
ครัง้นี้เพื่อเป็นการทดแทนหนี้สนิระยะสัน้ทีม่อียู่ถงึแมเ้งนิกูร้ะยะสัน้จะมตีน้ทุนทางการเงนิทีต่ ่ากว่า แต่มคีวาม
เสีย่งทีจ่ะตอ้งมเีงนิทุนการหมุนเวยีนสงูในการจ่ายช าระหนี้ และในอนาคตหากภาวะทางเศรษฐกจิไม่ดสีถาบนั
การเงนิสามารถระงบัเงินกู้ได้ทุกเมื่อ ด้วยปัจจยัเหล่านี้ทางเลือกในการจดัหาเงนิทุนด้วยการออกหุ้นกู้จึง
เหมาะสมกว่าซึง่จะไม่กระทบกบั D/E Ratio เน่ืองจากเป็นการเปลีย่นรปูแบบจากหนี้สนิระยะสัน้เป็นระยะยาว 
อย่างมากอตัราหนี้สนิต่อทุนจะขยบัเพิม่อกี 0.2 เท่าจาก 1.4 เป็น 1.6 กย็งัอยู่ในวสิยัทีค่วบคุมได ้ซึง่เงนิกอ้น
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นี้จะสามารถน าไปขยายการลงทุนในประเทศจนีทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีด่ ีรวมถงึวงเงนิของหุน้กูค้งไม่ออก
ทัง้หมด 500 ลา้นบาท แต่เป็นเพยีงหลกัการขออนุมตัใิหค้รอบคลุมเท่านัน้  

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ตามทีท่่านรศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่าส าหรบั D/E Ratio จาก 1.4 เท่าจะขยบัเพิม่ที ่1.6-
1.7 เท่า สดุทา้ยภายในระยะเวลา 1-2 ปี อตัรา D/E Ratio จะกลบัมาที ่1.4 เท่ากว่าๆ หากบรษิทัยงัคงรกัษา
ก าไรในลกัษณะนี้ได้ ส าหรบัตลาดน ้ามนัหล่อลื่นรถยนต์ประเภท Plug-in Hybrid ตราบใดก็ยังต้องใช้
น ้ามนัหล่อลื่นเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาซึ่งไม่น่าส่งผลกระทบ หากแต่สิง่ที่คณะกรรมการบรษิัทมองคอืใน
อนาคตรถยนตป์ระเภท Fully Automatics ซึง่ไม่ใชน้ ้ามนัหล่อลื่น เน่ืองจากเครื่องยนตจ์ะไม่มกีารสนัดาป จะมี
ผลกระทบกบับรรจุภณัฑน ้ามนัหล่อลื่น หากตนมองว่าขัน้ต ่าต้องใช้ระยะเวลาอกี 10 ปีขึน้ไปทีจ่ะมกีารใช้
อย่างจรงิจงัเนื่องจากตน้ทุนในการพฒันาโดยเฉพาะตวัแบตเตอรีย่งัสงูอยู่  

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า สงิทีต่้องมองคอืเรื่องเทคโนโลยแีบตเตอรี ่
รวมถงึการหดตวัของตลาดน ้ามนัหล่อลื่น สงัเกตไดจ้ากเมื่อตอนทีบ่รษิทัเขา้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ในระยะแรกๆ รายได้กลุ่มบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นมสีดัส่วนอยู่ที่ 65% ของยอดขายรวม ซึ่งปัจจุบนัอยู่ที ่
50% ดงันัน้จงึตอ้งเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดส าหรบัสนิคา้อื่นๆ เขา้มาเพื่อทดแทน การลงทุนในประเทศจนี
ทางบรษิัทได้มองตลาดเกี่ยวกบับรรจุภัณฑ์เคมกีารเกษตร อาหาร ซึ่งเครื่องจกัรที่บริษัทมีในประเทศจีน
สามารถผลติสนิค้าได้หลากหลายถึงแม้จะมคีู่แข่งจ านวนมาก แต่ด้วยการตอบสนองลูกค้าในเชงิคุณภาพ
มากกว่าราคาคาดว่าจะมอีนาคตทีด่ซีึง่ภายใน 2-3 ปีนี้จะเขา้ไปปรบัยอดขายต่างๆ เพื่อรองรบัการเตบิโตมาก
ขึน้ 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  ส าหรบัรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ได้มนีักวจิยัทัง้จากมหาวิทยาลยั
นานาชาตแิสตมฟอรด์ และนักวจิยัจากประเทศจนี ต่างใหค้วามสนใจและก าลงัด าเนินงานวจิยัอยู่ ส าหรบัใน
ประเทศไทยเองโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาจจะยงัไม่เอื้ออ านวยต่อรถยนต์ประเภทนี้ ซึ่งจะเป็นอย่างไรใน
อนาคตคงตอ้งตดิตามต่อไป 
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ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 และกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 

 
 
 ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ระชุม 

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  

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

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

 
 


