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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
7. นายสาธิต เหมมณฑารพ
8. นางมาลี เหมมณฑารพ
9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

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

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

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรรมการบริหารจากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

หน้า 1 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

เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 19 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 30 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 49 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 351,819,473 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.2841 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เป็ นตัวแทน ประธานฯ ขออนุ ญาตให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเป็ นตัวแทนทา
หน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม แต่
ละท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน
กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ท่านต่อไป
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณี
ทีท่ ่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
4. ภายหลังที่ท่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระเสนอให้ท่ปี ระชุม
รับทราบซึง่ ไม่ตอ้ งลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษทั จะจัดเก็บ บัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุ้นทีล่ งคะแนน
“ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ที่ “งดออกเสียง” โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บบัตรตามลาดับ
ทัง้ นี้สาหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ ทัง้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
5. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่มสี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
6. กรณีทถ่ี ือเป็ นบัตรเสีย คือ กรณีทม่ี กี ารลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่า
หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
7. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจาณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ต้องได้รบั
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อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม โดยบริษทั จะ
นาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออก จากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุ ม ส่วนที่
เหลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุม “เห็นชอบ”
หรือ “อนุ มตั ิด้วยเสียงข้างมาก” ทัง้ นี้ เพื่อ มิใ ห้เ ป็ น การเสียเวลาระหว่ า งที่ร อการนับ คะแนนเสีย ง จะให้
พิจารณาวาระถัดไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2560 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกคนพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2560
มติ
ที่ประชุ มได้พิจ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2560 ด้ว ย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 2

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
351,832,057
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2560
ประธานฯ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2560
ปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบซีดี -รอม (CD-Rom) พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้า หน้ า ที่บริห าร เป็ น ผู้กล่ า วสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2560 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้
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ในปี 2560 บริษัท มีสดั ส่ว นรายได้แ ละอัตราการเติบ โตจากการขายแยกตามกลุ่ มผลิตภัณฑ์ ปี 2560
เปรียบเทียบกับปี 2559 ได้ดงั นี้
 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น

 กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
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 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี

 รวมทุกผลิตภัณฑ์

โดยส่วนแบ่งทางการตลาดใกล้เคียงกับปี 2559 สาหรับสัดส่วนรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ลดลง
เหลือ 0.1% เนื่องจากตลาดของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น หดตัวลงมากในช่วงครึง่ ปี หลัง สาหรับรายได้กลุ่ม
ชิน้ ส่วนยานยนต์ลดลง 4% จากรายได้ค่าแม่พมิ พ์ทล่ี ดลงและยอดขายทีล่ ดลงค่อนข้างมากในช่วงต้นปี แต่เริม่
จะมีการปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงปลายปี สาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์นม และนมเปรีย้ วยอดขายลดลง 9% จากลูกค้าราย
ใหญ่ ท่มี กี ารยกเลิกผลิตภัณฑ์ท่กี าลังจะออกตลาดเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ สาหรับกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
สินค้าอุปโภค บริโภค และน้ ายาเคมี ยอดขายเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย โดยภาพรวมแล้วยอดขายลดลง 2% จาก
ยอดขาย 2,749.73 ล้านบาทเหลือ 2,689.13 ล้านบาท
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สาหรับข้อมูลผลการดาเนินงานปี 2560 จากยอดขายที่ลดลงส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงประมาณ 2%
เช่นเดียวกันจาก 16.93% เหลือ 14.65% สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายเพิม่ ขึน้ จาก
10.63% เป็ น 12.27% และอัตรากาไรสุทธิลดลงจาก 5.11% เหลือ 1.26% เหตุผลที่ทาให้ต้นทุนมีการ
เปลีย่ นแปลงเนื่องจากราคาวัตถุดบิ มีทศิ ทางเพิม่ สูงขึน้ โดยในช่วงต้นปี ราคาวัตถุดบิ ไม่ผนั ผวน หากแต่ในช่วง
ปลายปี มกี ารปรับต้วสูงขึน้ เป็ นแรงกดดันอีกด้านของบริษทั ในเรื่องของการจัดการต้นทุน
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน่ และการพัฒนาจากปี ทผ่ี ่านมา เพื่อเป็ นการปฏิบตั กิ ารกรอบนโยบายกากับดูแลทีด่ ี
และได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และการพัฒนาจากปี ทผ่ี ่านมา
คุณจรัญญา แสงสุขดี ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และการพัฒนา
จากปี ทผ่ี ่านมา ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติอนุ มตั นิ โยบายการ
ต่อต่านทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pjw.co.th เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสีย และ
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการจัดอบรมพนักงานด้านการ
ป้องกันและต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นอกจากนัน้ ยังได้เปิ ดเผยช่องทางการเสนอ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และ
การแจ้งเบาะแส (Whistler Blowing) ในWebsite บริษทั อีกด้วย
บริษัท ได้มีการประเมินตนเองตามแนวทางที่ก าหนด ในแบบประเมิน ตนเอง (71 ข้อ ) เรื่อ งการต่ อต้า น
คอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้มคี วามเห็นให้บริษทั มีการจัดทาข้อมูลบางส่ วนเพิม่ เติม เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมเข้า
เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ใิ นการต่อต้านคอร์รปั ชันตามค
่
าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตต่อไป
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี 2560
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2560 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติใน
วาระนี้)
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุนตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และบริษทั ย่อย
สาชรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคน 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุม พิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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
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คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,557.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 132.37
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.46
 ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,519.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี
ก่อน 179.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.42 ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ 1,038.75 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 47.42 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากเดิม 1.23
เป็ น 1.46 เท่า
 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ได้ดงั นี้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

ปี 2560

ปี 2559

14.65
1.26
3.20

16.93
5.11
13.40

1.36
1.08

5.71
1.13

63.95
41.91
57.81
48.05

64.94
42.31
60.06
47.20

1.46
6.99

1.23
11.11

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่ ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 4

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,054,057
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปันผล จากผล
การดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน 2,532.04 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 40.27 ล้านบาท ดังนัน้ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษทั
ได้มีก ารจัด สรรเงิน สารองตามกฎหมายไว้ค รบเต็ม จ านวนตามที่ก ฎหมายก าหนดเรีย บร้อ ยแล้ว จึง ไม่
จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2560 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก และการงด
จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เนื่องจากบริษทั มีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถาม ไม่มผี ถู้ ือหุ้นซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
พิจารณาและอนุ มตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปนั ผล จากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปนั ผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,061,129
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะ
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ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทเ่ี จ็ด (7) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษัท
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษัทมี
รายชื่อดังต่อไป
1. นายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
2. นายวิวรรธน์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
3. นายณัฐวุฒ ิ
เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อรับ
การพิจ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ด เผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่ วนั ที่ 15
กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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.
2.
3.

นายคงศักดิ ์
นายวิวรรธน์
นายณัฐวุฒ ิ

เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เขมะโยธิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
รายละเอียดประวัติและสัดส่วนการถือ หุ้นโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้า ย
หนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตัง้ 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
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(1) นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(2) นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(3) นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 6

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

กรรมการ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,061,130
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

กรรมการ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,061,130
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

กรรมการอิสระ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,061,026
104
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0001
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การกาชนดค่าตอบแทนกรรนการประจาปี 2561
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 บริษั ท และอ้า งอิง ข้อ มู ล
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทจดทะเบีย น ปี 2559 ซึ่ง จัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และได้นาเสนอการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
บริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิทนิ
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พ.ศ.2561 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 2561 (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

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน 936,000 เสียง
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม ดังนี้
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
351,125,130
0
936,000
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
99.7341
0.0000
0.2659
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญหี และกาชนดค่าสอบบัญหี ประจาปี 2561
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
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คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาได้คดั เลือกสานักงานสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ี
เหมาะสม รวมทัง้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นอย่างดีตลอดมา ทัง้ นี้นายพจน์ อัศวสินติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 4891 จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั และบริษทั ย่อยเฉพาะ
บริษัทย่อยที่ตัง้ อยู่ในประเทศไทยมาตัง้ แต่ปี 2556-2560 รวม 5 ปี จงึ ครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ผูส้ อบบัญชี ซึ่งนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8134 และ/หรือนายธนะวุฒิ พิบูลย์
สวัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6699 และ/หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
7517 แห่ ง สานัก งานสอบบัญ ชีบ ริษัท สอบบัญ ชีธ รรมนิ ติ จ ากัด โดยประเมิน ความเป็ น อิสระ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเห็นว่า เป็ นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพ
ด้วยความเป็ นอิสระ มีความเป็ นกลาง มีประสบการณ์ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจ ารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแ ลกิจการแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
1. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517
แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย เฉพาะ
บริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสาหรับปี 2561 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 1,935,000 บาท
ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี าร
ตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี าร
เปิ ดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่ อหนึ่งบริษัท ทัง้ นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บญ
ั ชี 2561
(ปี ทเ่ี สนอ)
1.935 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2560
1.905 ล้านบาท
-

ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุ มตั ิการการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ าณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชื่อทีเ่ สนอ และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ น จานวนเงินไม่เกิน 1,935,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
352,061,234
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม
คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม จากทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูล
ในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย ในรอบปี 2560 จากการทีบ่ ริษทั มีผลประกอบการทีล่ ดลงนัน้ ท่านกรรมการ และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องมี
แผนธุรกิจ หรือแผนบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กรสาหรับการดาเนินงานปี 2561 อย่างไรบ้าง และมี
แนวทางการจัดการอุปสรรคและความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจปี 2561 อย่างไร
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า โดยคณะกรรมการทุกท่านมีความกังวล ซึง่ จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจปี 2560 ยัง
ไม่ดเี ท่าทีค่ วร ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คณ
ุ สาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูช้ แ้ี จงแผนธุรกิจ
สาหรับบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กรสาหรับการดาเนินงานปี 2561
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับในปี 2560 ทีม่ ผี ลการดาเนินงานทีไ่ ม่
ดีมาจากหลายปจั จัย สาหรับด้านธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยกลุ่มบรรจจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ทีเ่ ป็ นตัวหลักสัดส่วน
ยอดรายได้ประมาณ 55%นัน้ เนื่องจากตลาดน้ามันมีการหดตัวอย่างรุนแรงอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อนจากการ
ทาธุรกิจมาเป็ น 10 ปี ซึง่ มีในบางไตรมาสทีย่ อดขายตกไปมาก ในขณะเดียวกันในช่วงต้นปี 2560 ทีไ่ ด้รบั
ข้อมูลการวางแผนทางการตลาดของลูกค้าทีค่ าดว่าจะมีคาสังซื
่ อ้ เข้ามาค่อนข้างมาก ทางบริษทั จึงได้มกี ารเช่า
คลังสินค้าเพิม่ เติม หากแต่มกี ารหดตัวของตลาดทีร่ ุนแรง บริษทั จึงมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินส่วนนี้เกิดขึน้ ประกอบ
กับไม่เคยประสบภาวะนี้มาก่อนบริษทั จึงปรับตัวเรื่องของการจัดการต้นทุนค่าแรงงานไม่ทนั ท่วงที จึงมีภาระ
ค่าแรงงานส่วนเกินอยู่ช่วงหนึ่ง ซึง่ มีผลรุนแรงต่อบริษทั สาหรับการแก้ไขโดยในส่วนของคลังสินค้าทีม่ กี ารเช่า
ในปจั จุบนั มียอดคาสังซื
่ อ้ เข้ามาแล้ว อนาคตจะไม่เกิดภาระนี้อกี ต่อไป และสาหรับภาระค่าแรงงานทีม่ ปี ญั หา
ได้มกี ารปรับให้มคี วามสมดุลแล้ว สาหรับในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อกี ในตอนนี้มแี ผนการดาเนินที่
Flexible มากขึน้ ปจั จุบนั บริษทั มีแผนการจัดการบริหารความเสีย่ งซึ่งจะสามารถควบคุมความเสียหายได้
ดีกว่าเดิม และสาหรับส่วนรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นม และนมเปรีย้ ว ซึง่ ลูกค้ามีการยกเลิกสินค้าออกจากตลาด
จากการทีล่ กู ค้าเองไม่สามารถทาตลาดได้ ในปจั จุบนั อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องของความเสียหาย คาดว่าจะ
ได้รบั การชดเชยความเสียหายจากลูกค้า อย่างไรก็ดลี กู ค้ารายดังกล่าวได้มคี าสังซื
่ อ้ บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับสินค้าที่
Active ในตลาดมาเป็ น 10 ปี แล้ว ซึง่ มีมูลค่าทีแ่ น่ นอน โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาแม่พมิ พ์ คาดว่าจะสามารถ
รับรูย้ อดขายได้ภายในปี น้ี ซึง่ จะมาชดเชยกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ท้ายทีส่ ดุ รายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษทั
ก็จะกลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิมจากแผนที่ตงั ้ ไว้ในปี 2561 สาหรับในส่วนรายได้กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์
ยอดขายลดลงมากในช่วงต้นปี แต่ ในช่วงปลายปี Backlog New Model ได้ทยอยออกมา ส่งผลให้ยอดขาย
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เข้ามาตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงปี 2561 คาดว่าจะดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มเี หตุกดดันกาไร
ค่อนข้างมาก เนื่องจากในช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมากถึงต้นปี 2561 บริษทั มีการพัฒนางาน New Model
สูงมาก จากการได้งานจากลูกค้าเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้มคี ่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าเกิดขึน้ ค่อนข้างมาก
และมีการรับรูใ้ นปี 2560-2561 ซึง่ ระยะเวลาการผลิตจะมีอายุ 5-8 ปี ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถอื เป็ นการจ่าย
เพียงครัง้ เดียว
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูช้ แ้ี จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับแผนการลงทุนในต่างประเทศ
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลบริษทั
ในประเทศจีน ซึง่ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ปญั หาราคาวัตถุดบิ มีการปรับตัวสูงขึน้ ผลจากประเด็นเรื่องของ
สิง่ แวดล้อม คือในอดีตกฎหมายของประเทศจีนอนุญาตให้นาเศษพลาสติกรีไซเคิล โดยประเทศจีนเองถือเป็ น
แหล่งนาเข้าเศษพลาสติกทีใ่ ช้แล้วทัง้ ประเภทขวด และถุงพลาสติกใช้แล้วนามาแปรรูปเป็ นเม็ดพลาสติกเกรด
ต่าลง ในปี ทผ่ี ่านมามีการกดดันด้านสิง่ แวดล้อมจึงได้มกี ารออกกฎหมายตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2560 ห้ามนาเข้า
เศษพลาสติก การนาเข้าต้องมีการแปรรูปเป็ นเม็ดพลาสติกแล้ว ส่งผลให้มปี ญั หาเรื่องของการ Short Supply
ส่งผลให้ตน้ ทุนเพิม่ สูงขึน้ ในไตรมาส 4 ปี 2560 ในขณะทีย่ งั ไม่สามารถปรับราคากับลูกค้าได้ ซึง่ จะต้ องมีการ
ปรับโครงสร้างราคาใหม่ ทัง้ นี้ประเทศในอาเซียนเริม่ มีโรงงานรีไซเคิลทีม่ คี นจีนเป็ นเจ้าของมากขึน้ และมีการ
ส่งกลับไปที่ประเทศจีน โดยสรุปภาพรวมในประเทศจีนบริษัทเข้าสู่สมดุลในแง่ของตัววัตถุดบิ ที่ผ่านมามี
ลูกค้า 1 รายที่กระทบเล็กน้อย โดยปี ท่ผี ่านมีการเติบโตไม่มากอย่างที่ควรจะเป็ น หากแต่ลูกค้ามีการปรับ
โครงสร้างราคาทีด่ ขี น้ึ ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั ได้มกี ารแถลงว่าจะมีการลงทุนทีม่ ณฑลเจียงซู ประเทศจีน ซึง่ ทาง
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ บริษทั ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ซึง่ ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากการประมูล
งานลูกค้ารายหนึ่งเป็ นกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น เป็ นลักษณะสัญญา Conditional Award ซึง่ มีเงื่อนไขที่
จะต้อ งจัด ส่ง สิน ค้า ให้ท ัน ตามสัญ ญา ล าดับ ต่ อ ไปจะเป็ น การจดทะเบีย นขอประกอบกิจ การ การ สังซื
่ ้อ
เครื่องจักร การสังซื
่ อ้ แม่พมิ พ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการต่างๆ นี้มกี ารระบุในสัญญาแล้ว จึงไม่
ถือเป็ นความเสีย่ งทีส่ งู มาก แต่กไ็ ม่ถงึ กับไม่มคี วามเสีย่ งเลย โดยบริษทั มีการวางแผนการบริหารทีเ่ หมาะสม
ซึง่ มันใจว่
่ าในปี 2562 จะสามารถสร้างยอดขายได้คาดว่าจะเติบโตปี ละ 300 ล้านบาท มีสญ
ั ญาประมาณ 7 ปี
ซึง่ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ถือเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะทาให้ยอดขายเติบโตดีขน้ึ คาดว่าจะ Double
Growth ซึง่ เขตเศรษฐกิจของประเทศจีนหากทางเหนือก็จะเป็ นเทียนจิน ทางภาคกลางจะเป็ นเจียงซู และไท้
จาง ทางใต้จะมีกวางเจา ตงก่วน และเซินเจิน้ มีการขยายไปไทเป และฉงชิง่ ซึง่ บริษทั ได้เข้าไปอยู่แล้งถึง 2
จุด จึงถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทค่ี าดว่าจะมีโอกาสในการเติบโตมากขึน้
ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษัท ได้มกี ารดูแลเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ทัง้ นี้ขอ
มอบหมายให้รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นผู้ช้แี จงเพิม่ เติม
เกีย่ วกับแผนการบริหารความเสีย่ ง
รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้
วางใจ คณะกรรมการบริหาความเสีย่ งให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ งเป็ นอย่ างมาก โดยในปี ทผ่ี ่าน
มามีการประชุมหลายครัง้ ทางผูบ้ ริหารของบริษทั ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการวางแผนบริหาร
ความเสีย่ งเชิงยุทธศาสตร์ และมองทิศทางของธุรกิจจะมีอะไรเป็ นอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต โดยเฉพาะการ
หดตัวของตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ซึ่งมีสนิ ค้ าทดแทนคือเรื่องของ EV ซึ่งตัวนี้ไม่ใช้น้ ามันใช้ระบบ
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ไฟฟ้า ดังนัน้ บริษัทจึงมีการประเมินทิศทางการดาเนินงานต่อไปจะต้องมีการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์
เคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ ในส่วนของสินค้าอุปโภค บริโภคทีส่ ่วนแบ่งทางการตลาดยังไม่มากนัก ว่าจะไปในทิศทางนัน้
ได้อย่างไร การผลิต Smart Plastic เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทต่ี อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างไรในอนาคต
ให้ท่านผูถ้ อื หุน้ วางใจว่าในเรื่องของความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก
และมีการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังบริษทั มีแผนปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะรองรับยุทธศาสตร์ทว่ี างไว้
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องความคืบหน้ าการลงทุนใน
ประเทศจีน
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ เป็ นผูช้ แ้ี จงเพิม่ เติม
เกีย่ วกับความคืบหน้าการลงทุนในประเทศจีน
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ ได้ชแ้ี จงว่า เบือ้ งต้นได้รบั ใบอนุ ญาตการประกอบกิจการจากหน่ วยงาน
รัฐบาลจีนแล้ว ต่อไปจะเป็ นการขออนุ ญาตเรื่องการป้องกันอัคคีภยั และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุง
อาคารโรงงานที่ เ ช่ า การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งจั ก ร ซึ่ ง เป็ นไปตามที่ คุ ณ วิ ว รรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จง บริษัทเชื่อว่าองค์ประกอบทุกอย่างจะเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ จะสามารถจัดส่ง
สินค้าให้ลกู ค้าได้ทนั ตามสัญญา
คุณดุสติ บุดดี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ของบริษทั คงเหลือจานวนกี่ใบ และแต่ละใบเหลือสิทธิประโยชน์ก่ปี ี และรายได้ของสาขาสมุทรสาคร
และสาขาชลบุรี ทัง้ สองสาขามีบตั รส่งเสริมการลงทุน(BOI) จานวนกีใ่ บ
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและ
การเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จง
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) มีบตั รส่งเสริมการลงทุน(BOI) คงเหลือจานวน 5 บัตรและของบริษทั มิลล์แพค จากัด บริษทั ย่อย
อีกจานวน 2 บัตร การหมดอายุของบัตรจะทยอยหมดโดยในปี น้จี ะหมดอายุ 1 ใบ ในปี หน้าหมดอีก 1 ใบ และ
ในส่วนของบัตรอื่นๆ นัน้ จะหมดอายุประมาณ 2 ปี ข้างหน้าจานวน 1 ปี และ 4 ปี ขา้ งหน้าจานวน 1 ใบส่วน
อีก 1 ใบจะเป็ นบัตรทีข่ อไว้และยังไม่ได้เปิ ด โดยจากการทีบ่ ริษทั มีการลงทุนทีผ่ ่านมารัฐบาลมีการประกาศ
มาตรการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ บริษทั มีการลงทุนเพื่อให้เข้าเกณฑ์ทจ่ี ะได้รบั ส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการ
พิเศษนี้ ส่งผลให้สามารถขยายการรับสิทธิประโยชน์จาก 7 ปี ต่อได้อกี 5 ปี สาหรับบริษทั มิลล์แพค จากัด
บริษทั ย่อย จะหมดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึง่ ไม่เกิน 2 ปี สาหรับภาพรวมรายได้สาขาสมุทรสาครซึง่ เป็ น
รายได้หลัก ซึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุนทัง้ หมดจะอยู่ท่สี าขาชลบุรี เพราะเป็ นกลุ่มของเครื่องจักรใหม่ และ
โรงงานตัง้ อยู่ในเขตอุตสาหกรรม อยู่ ในเงื่อนไขที่จะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน สาหรับบริษัท มิลล์แพค
จากัด บริษทั ย่อยตัง้ อยู่เขตบางบอน กรุงเทพ ซึง่ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
SMEs ส่วนสาขาสมุทรสาครมีการใช้เครื่องจักรเก่า และไม่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จึงไม่เข้าเงื่อนไข SMEs
จึงไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องสิทธิทางภาษีเนื่องจากในปี น้ีมี
รายได้กลับเข้ามาตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) หากเฉลีย่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี จะได้
ลดหย่อนปี ละเท่าไหร่
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ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณ พริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและ
การเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จง
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับรายได้ Non-BOI ซึ่งมี
โรงงานพ่นสีท่มี ผี ลขาดทุนสะสม ดังนัน้ โดยรวมของ Non-BOI จะยังคงเหลือผลขาดทุนสะสมยกมาเหลืออยู่
สาหรับใช้สทิ ธิทางภาษี สาหรับเรื่องของเงินลงทุนทีไ่ ด้สอบถามว่าจะหักได้เท่าไหร่ ในตอนนี้มูลค่าเงินลงทุน
เนื่องจากมีหลายบัตรตอนนี้บตั รสุดท้ายที่มกี ารลงทุนค่อนข้างมาก และเนื่องจากมีบางบัตรที่มเี ครื่องจักร
Utilized ไม่เต็มที่ตามมาตรการใหม่ทาให้มกี ารหักกลบลบกันระหว่างขาดทุน และกาไรของบัตรอื่น ทาให้
มูลค่าเงินลงทุนของแต่ละบัตรยังสูงอยู่คาดว่าน่าจะยังใช้ไม่หมดภายใน 7 ปี
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามจากผลประกอบการของโรงงานพ่นสี
มีผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไรบ้างและคาดว่าจะมีผลขาดทุนเท่าใดสาหรับ Deferred Tax ยกไปปี ต่อๆ ไป
ได้เท่าไหร่ และสาหรับโรงพ่นสีเกิด Defect สูง ปจั จุบนั เป็ นอย่างไรบ้าง และ Backlog ของโรงพ่นสี
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผู้
ชีแ้ จง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับโรงพ่นสีปีทผ่ี ่านมามีผลขาดทุนจาก
ยอดขายทีล่ ดลงเนื่องจากมีโมเดลของลูกค้าบางโมเดลทีห่ มด Life ลง ในขณะทีโ่ มเดลใหม่ทไ่ี ด้งานยังไม่เริม่
Start Production นี้คอื ภาพปี 2560 ต่อเนื่องจนถึงจนไตรมาส 1 ปี 2561 สาหรับโมเดลใหม่จะเริม่ ขายจริง
เดือนพ.ค. – สิน้ ปี 2561 คาดว่าจะสามารถ Utilized ได้ถงึ 60% ซึง่ เมื่อถึงกลางปี 2562 จะมีงานโมเดลใหม่
เข้ามาซึง่ คาดว่า Utilized โรงพ่นสีได้ทงั ้ หมด 80%-90% ก็จะถึงจุดทีม่ กี ารลงทุนหากมียอดขายจากลูกค้าใหม่
เข้ามา สาหรับในตอนนี้บริษทั มี Backlog จนเต็ม Capacity ในปี หน้า เนื่องจากทีผ่ ่านมาฝา่ ยขายมีการทางาน
อย่างหนักสาหรับตลาดโรงพ่นสี ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มกี ารใช้ Fixed Cost สูงดังนัน้ จึงต้องมียอดขายเข้ามา
ค่อนข้างมากจึงจะถึงจุดคุ้มทุน และกาไรได้อย่างยังยื
่ น ซึง่ ในปจั จุบนั บริษัทมีการฝงั ตัวเข้าไปในกลุ่มลูกค้า
รายใหญ่ในหลายๆ รายอย่างมันคง
่ และได้รบั การพิจารณาให้งานพ่นสีเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ โดยมองว่าโรงงานพ่น
สีจะได้กาไรในปลายปี น้เี ป็ นลักษณะเดือนต่อเดือนและในปี หน้าคาดว่าจะไม่ขาดทุน สาหรับเรื่องของ Defect
ทีส่ งู เนื่องจากเป็ นธรรมดาของธุรกิจโรงพ่นสีอยู่แล้ว เป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันในเรื่องของการจัดการทางด้าน
การผลิต ซึง่ บริษทั ใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง ทีส่ ุดในประเทศไทยทีม่ ปี จั จุบนั ซึง่ มีการลงทุนในด้านเทคโนโลยี ทัง้ นี้
บริษทั ถือเป็ นผูผ้ ลิตทีม่ ขี องเสียน้อยกว่าค่าเฉลีย่ โดยทัวไป
่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณ พริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและ
การเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จงเพิม่ เติม
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่า ในส่วนของ Deferred Tax สาหรับ
รายได้จากธุรกิจ BOI รวมกันแล้วมีกาไรจึงไม่มกี ารใช้ ส่วนรายได้จากธุรกิจ Non-BOI เนื่องจากมีขาดทุน
สะสมยกมาจึงไม่มกี ารใช้เช่นเดียวกัน โดยตัวเลขทีเ่ ห็นในงบการเงินนัน้ จะเป็ นในส่วนของการตัง้ สารองต่างๆ
เช่น การตัง้ สารองผลประโยชน์ของพนักงาน
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม รายได้ทม่ี ณฑลเจียงซู ประเทศจีน
ของสัญญาใหม่จานวน 300 ล้านบาท จะเข้ามาประมาณช่วงไหนและ Break even เมื่อไหร่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูช้ แ้ี จง
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คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า รายได้ทเ่ี ข้ามาน่ าจะประมาณไตร
มาส 2 ปี 2562 ช่วงนี้เป็ นช่วงการ Develop ส่วน Break even ค่อนข้างเร็วแต่ไม่ขอระบุจานวนปี
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและ
การเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จงเพิม่ เติม
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้ าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้แี จงว่า หากมองจุดคุ้มทุนว่างบกาไร
ขาดทุนเป็ นปี ต่อปี เป็ นอย่างไร ก็จะเป็ นกาไรตัง้ แต่ปีแรกอยู่แล้ว เพราะเป็ นลักษณะงานทีป่ ระมูลทีย่ อดขายอยู่
แล้ว และด้วยโครงสร้างต้นทุนก็ดูแล้วประมาณยอดขายตาม Forecast ของลูกค้าที่ให้มา ไม่เป็ นภาระของ
ทางบจก.PJT ประเทศจีน สาหรับเรื่องของ IRR ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการหารือซึง่ เป็ นไป
ตามนโยบายซึง่ เป็ นแต่ละโครงการลงทุนว่าจะต้องมี IRR อยู่เท่าไหร่ ซึง่ ตัวเลขอาจจะเปิ ดเผยไม่ได้เป็ นข้อมูล
ภายใน ซึง่ มากกว่าต้นทุนทางการเงิน และค่า WACC ของบริษทั
คุณกิตติคุณ พิลาผิว ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม โดยตนเองได้มกี ารลงทุนซือ้ หุน้ ของบริษทั
ซึง่ มีราคาขึน้ ๆ ลงๆ จึงอยากทราบวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารเรื่องของรายได้ ความเสีย่ งเรื่องของวัตถุดบิ การ
ควบคุมวัตถุ ดบิ การหารายได้เพิม่ เช่นค่ายรถยนต์ยุโรปเข้ามาตัง้ ฐานการผลิตในไทยบริษัทมีการเข้าไป
ทางานร่วมกันกับบริษัทเหล่านัน้ หรือไม่ และสาหรับตลาดสินค้าที่ประเทศจีน เป็ นตลาดที่มี ประชากรเป็ น
จานวนมากวิสยั ทัศน์มองอีก 4-5 ปี เป็ นอย่างไรบ้าง และสาหรับรายได้จากประเทศจีนจะมีการเติบโตมากกว่า
ในประเทศไทยหรือไม่ และสาหรับประเด็นที่ 2 วัตถุดบิ หลักในการผลิตของบริษทั เป็ นเม็ดพลาสติก ซึง่ เรื่อง
ของสิง่ แวดล้อมเป็ น สิง่ สาคัญในอนาคตจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ พลาสติกเป็ นอย่า งอื่นหรือไม่ อาจจะทาให้
พลาสติกหายไป บริษัทมองเรื่องเหล่านี้อย่างไร และเรื่อง EV ทีเ่ ข้ามาจะทาให้รายได้ลดลงหรือไม่ หรือใน
ส่วนประกอบของรถ EV ชิ้นใดที่ใช้พลาสติก โดยบริษัทมีการเข้าไปหารือ หรือรอให้บริษัทเหล่านี้เข้ามา
วิสยั ทัศน์อกี 3-5 ปี เป็ นอย่างไร และเรื่องของการลงทุนในอนาคต
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผู้
ชีแ้ จง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่า สาหรับในอนาคตวิสยั ทัศน์ ของบริษัทจะ
เป็ นไปตาม Core Business บริษทั มีความเชีย่ วชาญเรื่องพลาสติก โดยบริษัทมีทางเลือกในการเข้ากลุ่ม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทัง้ ไทย และจีนนี้คอื การมองในอนาคต สาหรับผลกระทบต่อ Packaging สาหรับเรื่อง
ของ EV ทีก่ าลังจะเข้ามา รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ทีผ่ ลิตในประเทศไทย กาลังเริม่ Launch Product ปลายปี น้ีและปี
หน้า รวมถึงส่วนทีล่ ูกค้ากาลังจะมีการ Mass Production ประมาณปี 2564-2565 รถยนต์ทงั ้ หมดยังคงใช้
เครื่องยนต์สนั ดาปภายในอยู่เกือบทัง้ หมดทุกค่ายไม่ใช่ EV คาดว่าเครื่องยนต์สนั ดาปภายในอีก 10 ก็ยงั คงใช้
อยู่สงู มาก สาหรับประเทศไทยเองเป็ นฐานในการส่งออกไปยังอาเซียน อเมริกาใต้ และแอฟริกา ส่งออกไปยัง
กลุ่มประเทศทีย่ งั ไม่มคี วามพร้อมเรื่องของ EV สาหรับค่ายรถยนต์ฝงั ยุโรปเช่น Mercedes-Benz, BMW และ
Volkswagen ค่ายรถยนต์เหล่านี้ไม่ใช้ฐานการผลิตใหญ่ในไทย หากค่ายรถยนต์ยุโรปจะเปลีย่ นเป็ น EV ไม่
กระทบในไทย และส าหรับ เรื่อ ง EV ในประเทศญี่ปุ่น ยัง ถือ เป็ น เรื่อ งที่ไ กลมาก Infrastructure ของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในญีป่ นุ่ เป็ น Infrastructure ของรถ Internal Competition ทัง้ หมด ซึง่ อุตสาหกรรมใหญ่
และเติบโตมาก โดยก่อนหน้านี้ได้มกี ารหารือกับผูเ้ ชีย่ วชาญมองว่ารัฐบาลญีป่ นุ่ ยังคงรักษารูปแบบเครื่องยนต์
สันดาปภายในอย่างถึงทีส่ ุด สาหรับประเทศทีจ่ ะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้รวดเร็วจะเป็ นประเทศจีน หากแต่
จีนไม่มฐี านการผลิตรับรองการส่งออกจากประเทศไทยเลย เนื่องจากผลิตเองในประเทศ และมีการนาเข้าจาก
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ยุโรป และอเมริกามากกว่า หากมองธุรกิจของบริษทั กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นระยะเวลาอีก 10 ปี ยงั ไม่
กระทบ สาหรับกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์หากมีการเปลีย่ นแปลงเป็ น EV ส่วนทีก่ ระทบจะเป็ นชิน้ ส่วนยานยนต์ท่ี
เป็ นโลหะ และเครื่องยนต์ระบบส่งกาลัง หากแต่ไม่ใช้ชน้ิ ส่วนพลาสติกทีบ่ ริษทั ผลิตอยู่แทบไม่มผี ลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงเรื่องของ EV เลย เนื่องจากบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ น Interior & Exterior ดังนัน้ หากเกิดการ
เปลีย่ นแปลงก็จะยังคงใช้พลาสติก Interior & Exterior สาหรับประเด็นทีไ่ ด้สอบถามว่าบริษัทมีความพร้อม
อะไรเกีย่ วกับเรื่องของ EV บ้าง ในปจั จุบนั บริษทั ก็มลี กู ค้าผูผ้ ลิตซึง่ ทารถยนต์ EV / Hybrid อยู่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูช้ แ้ี จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับการลงทุนในประเทศจีน
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า สาหรับประเด็นทีส่ อบถามว่ารายได้
ของประเทศจีนจะเติบโตมากกว่าในไทยหรือไม่ โดยบริษัทไม่ได้มองภาพนัน้ เนื่องจากตัวบริษัทเองเป็ น
ต่างชาติ ต้นทุนย่อมสูงกว่าโดยสิง่ ทีบ่ ริษัทถือเป็ นเป็ นจุดหลักในการยอมรับ จากลูกค้าคือเรื่องของคุณภาพ
บริหาร และเทคโนโลยีท่ีสงู กว่า โดยลูกค้าเป็ น Multinational Company ไม่ได้มองเรื่องราคาแต่มองเรื่อง
คุณภาพ ความมันคงในการให้
่
บริการ และการมองหา Partnership โดยในอนาคตบริษทั ในจีนจะมองภาพนี้
ขึ้น เรื่อ ยๆ การซื้อ ขายสิน ค้าต่ อ ไปแทนที่จ ะเป็ นระบบผู้ซ้ือ ผู้ข าย แต่ เ ป็ น ระบบ Partnership แทน โดย
ประชากรจีนมีจานวนสูงมากการบริโภคสูงมากหากมีการผลิตเรื่องบรรจุภณ
ั ฑ์ Food ดังนัน้ ปจั จุบนั ต้องการ
ขยายเพื่อให้เกิดความมันคงในลั
่
กษณะ Cash Cow ให้ได้ทาให้เมืองจีนไม่เป็ นภาระต่างๆ ต่อไปจึงจะมุ่งเรื่อง
ของบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่ม Food มากขึน้ เป็ นการลดความเสีย่ งเรื่องของ EV ทีก่ าลังจะเข้ามาในประเทศจีน เร็วกว่า
ประเทศอื่นๆ โดยหลักจะเป็ นการพัฒนาตามญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาไปเรื่อยๆ สาหรับในจีนหากต้องการจะ
เป็ นผูน้ าจะต้องก้าวข้ามไปถึงเรื่องของ EV Car ซึง่ ไม่ใช่เรื่องง่าย ประเทศจีนตอนนี้ประกอบรถยนต์ประมาณ
20 ล้านคัน/ปี เป็ น 10 เท่าของประเทศไทย โดยรัฐ บาลจีนตัง้ เป้าในระยะเวลาอีก 2-3 ปี รถยนต์
ภายในประเทศจีน 10% จะเป็ น EV คิดเป็ น 2 ล้านคัน คงเหลืออีก 18 ล้านคันยังคงใช้น้ ามันเชือ้ เพลิง โดย
มุมมองบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นอีก 5-10 ปี อาจจะไม่มกี ารเติบโตแบบหวือหวามากนัก แต่กจ็ ะยังไม่หายไป
สาหรับประเทศจีนมีการพัฒนาลดช่องว่างของคนรวยคนจนและทาให้คนมีรายได้มากขึน้ จับจ่ายใช้สอยมาก
ขึน้ โดยบริษทั ได้เปรียบจากการมีบริษัทหลายจุด และพยามยามสร้างความได้เปรียบในการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ โดยบริษทั ทีจ่ นี สามารถช่วยบริษทั ในไทย Sourcing Suppliers ในต่างประเทศ และบริษทั ใน
ไทยได้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กบั บริษัทที่จนี จึง จะเห็นความเชื่อมโยง Synergy ระหว่างกันเป็ นจุดที่บริษัท
เหนือกว่าคู่แข่งในหลายรายในประเทศไทย
คุณกิตติคุณ พิลาผิว ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ทบ่ี รรจุอาหารแนวโน้ม
การใช้พลาสติก และในอนาคตจะลดลงหรือไม่ จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมหรือไม่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ขอมอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผู้
ชีแ้ จง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ใี ส่อาหารได้ทงั ้ หมดมีปญั หา
เรื่องของสิง่ แวดล้อม ทัง้ โลหะและพลาสติก หากแต่จะต้องตอบโจทย์เรื่องของการรีไซเคิลให้ได้ ซึง่ พลาสติก
ทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ผลิตสามารถรีไซเคิลได้ สาหรับพลาสติกทีย่ ่อยสลายเองได้คอื Bio Plastic อีกนานมากกว่าจะ
มาถึงจุดที่ Commercial ได้ผบู้ ริโภคต้องการใช้ตวั นี้ หากแต่ตน้ ทุนยังไม่สามารถนาสู่การแข่งขันทางธุรกิจได้
ยังไม่มบี ริษัทพลาสติกใดริเริม่ ผลิต หากแต่มองในอนาคตเรื่องของ Bio Plastic เกิดขึน้ จริง เทคโนโลยีท่ี
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เปลีย่ นแปลง เครื่องจักรของบริษทั สามารถรองรับได้สามารถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุเหล่านี้ได้ หากแต่ทุก
วันนี้ยงั ไม่มลี กู ค้ารายใดต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทนี้เนื่องจากไม่ตอบโจทย์การตลาดของลูกค้า โดยสรุป
่ฝายบริหารไม่กงั วลว่าพลาสติกจะถูกใช้น้อยลง โดยไม่กงั วลเรื่องเหล่านี้มาก หากแต่จะเป็ นกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
เป็ นขวด PET ทีม่ กี ารรีไซเคิลได้ยากอาจจะถูกลดการใช้ลง
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า คณะกรรมการมีการกาหนดทีมติดตาม Disruptive Technology แม้แต่เรื่อง
ของ Packaging ใหม่ท่อี อกมาก็มกี ารติดตามอย่างใกล้ชดิ เพราะเรื่องเหล่า นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะ
เปลีย่ นแปลงอย่างทันทีทนั ใด รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ
คุณสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ความเห็น โดยข้อเสนอแนะให้การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ต่อไปเปลี่ยนสถานทีจ่ ดั ประชุม ที่สามารถเดินทางได้สะดวกกว่าเดิมอาจจะเป็ น
บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากบริเวณนี้การจราจรติดขัดมาก
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า โดยขอรับคาเสนอแนะและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนาไปพิจารณาสถานทีจ่ ดั
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ต่อไป
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 และกล่าวปิ ดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มผี ู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่ เติม ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 5 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
เพิม่ เติมอีก 3 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 24 ราย ผูถ้ อื หุน้
ทีม่ อบฉันทะ จานวน 33 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 57 ราย ถือ
หุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 352,061,234หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.3262 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ปิ ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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