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หน้า 1 ของจ านวน 19 หน้า 
 

  รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพมหานคร 

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

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

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

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 
5. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ   กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ  
6. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  /กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นายสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ                      

/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. นางมาล ีเหมมณฑารพ    รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 
9. ดร. พริุฬห ์เหมมณฑารพ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
  กรรมการ 

-----มกีรรมการบรษิทัทัง้หมด 9 ท่าน และเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน -----                                                                              
-----คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด----- 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายพจน์ อศัวสนัตชิยั   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891   

      จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
2.  นายอภชิยั ศรทีอง    กรรมการบรหิารจากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจ ากดั  
3. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
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หน้า 2 ของจ านวน 19 หน้า 
 

เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าร ิสุโขธนัง เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน  19 ราย
และโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 30 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 49 ราย  

นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 351,819,473 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.2841  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 
ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้กล่าวเชญิตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ไม่มผีูถ้อืหุน้เป็นตวัแทน ประธานฯ ขออนุญาตใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเป็นตวัแทนท า
หน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกบัวธิีการด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระท าหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนน  

2. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉนัทะ ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่
ละท่านจะได้รบัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ได้รบับตัรลงคะแนน 
กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

3. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล   และในกรณี
ทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

4. ภายหลงัที่ท่านได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุม
รบัทราบซึง่ไม่ตอ้งลงคะแนน  ผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในวาระใด  ขอใหล้งคะแนน
ในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และส่งคนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  ทัง้นี้เพื่อความ
สะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน  เจา้หน้าที่ของบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุ้นทีล่งคะแนน 
“ไม่เหน็ดว้ย”  และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่ “งดออกเสยีง”   โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่ไม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   
ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตั ิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนับคะแนน และจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

5. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ผูถ้อืหุน้ท่านใดที่มสี่วนได้เสยีเป็น
พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

6. กรณีทีถ่ือเป็นบตัรเสยี คอื กรณีทีม่กีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน 
หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆา่บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆ่า 
หรอืกรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน) 

7. ในการนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  ยกเวน้  วาระที ่6 เรื่อง พจิาณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  ตอ้งไดร้บั
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หน้า 3 ของจ านวน 19 หน้า 
 

อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยบรษิทัจะ
น าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออก   จากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  ส่วนที่
เหลอื  จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ   

ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่มผีูใ้ดแสดงความเหน็คดัคา้น หรอืแสดงความเหน็เป็นอย่างอื่น ใหถ้อืว่าทีป่ระชุม “เหน็ชอบ”  
หรือ “อนุมตัิด้วยเสียงข้างมาก”  ทัง้นี้เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้
พจิารณาวาระถดัไป 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 

 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที ่28 เมษายน 2560 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกคนพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุมแลว้ 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม   ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2560 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 351,832,057    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2560 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยในรอบปี 2560 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ด้จดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบซดีี-รอม (CD-Rom) พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม
แล้ว  และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2560 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 
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หน้า 4 ของจ านวน 19 หน้า 
 

 
ในปี 2560 บริษัทมสีดัส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2560 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ไดด้งันี้  
 กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
 กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 
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หน้า 5 ของจ านวน 19 หน้า 
 

 กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี

 
 รวมทุกผลติภณัฑ ์

 
โดยส่วนแบ่งทางการตลาดใกลเ้คยีงกบัปี 2559 ส าหรบัสดัส่วนรายได้กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นลดลง
เหลอื 0.1% เนื่องจากตลาดของบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นหดตวัลงมากในช่วงครึง่ปีหลงั ส าหรบัรายไดก้ลุ่ม
ชิน้สว่นยานยนตล์ดลง 4% จากรายไดค้่าแม่พมิพท์ีล่ดลงและยอดขายทีล่ดลงค่อนขา้งมากในช่วงตน้ปี แต่เริม่
จะมกีารปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงปลายปี ส าหรบับรรจุภณัฑน์ม และนมเปรีย้วยอดขายลดลง 9% จากลูกคา้ราย
ใหญ่ที่มกีารยกเลิกผลติภัณฑ์ที่ก าลงัจะออกตลาดเนื่องจากไม่สามารถแข่งขนัได้ ส าหรบักลุ่มบรรจุภณัฑ์
สนิค้าอุปโภค บรโิภค และน ้ายาเคมี ยอดขายเพิม่ขึน้เลก็น้อย โดยภาพรวมแล้วยอดขายลดลง 2% จาก
ยอดขาย 2,749.73 ลา้นบาทเหลอื 2,689.13 ลา้นบาท  
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ส าหรบัขอ้มูลผลการด าเนินงานปี 2560 จากยอดขายที่ลดลงส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงประมาณ 2% 
เช่นเดยีวกนัจาก 16.93% เหลอื 14.65% สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขายเพิม่ขึน้จาก 
10.63% เป็น 12.27% และอตัราก าไรสุทธิลดลงจาก 5.11% เหลือ 1.26% เหตุผลที่ท าให้ต้นทุนมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากราคาวตัถุดบิมทีศิทางเพิม่สงูขึน้ โดยในช่วงตน้ปีราคาวตัถุดบิไมผ่นัผวน หากแต่ในช่วง
ปลายปีมกีารปรบัตว้สงูขึน้เป็นแรงกดดนัอกีดา้นของบรษิทัในเรื่องของการจดัการตน้ทุน   

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการ
ทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันาจากปีทีผ่่านมา เพื่อเป็นการปฏบิตักิารกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ี 

และไดม้อบหมายใหคุ้ณจรญัญา  แสงสุขด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันาจากปีทีผ่่านมา   

คุณจรญัญา  แสงสุขด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ และการพฒันา
จากปีทีผ่่านมา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตอินุมตันิโยบายการ
ต่อต่านทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัท www.pjw.co.th เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยี และ
สาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้ โดยสะดวกและเท่าเทยีมกนั ตลอดจนมกีารจดัอบรมพนักงานดา้นการ
ป้องกนัและต่อต้านคอร์รปัชัน่ นอกจากนัน้ ยงัได้เปิดเผยช่องทางการเสนอ ขอ้ร้องเรยีน ขอ้เสนอแนะ และ
การแจง้เบาะแส (Whistler Blowing) ในWebsite บรษิทัอกีดว้ย  

บริษัทได้มีการประเมินตนเองตามแนวทางที่ก าหนด ในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) เรื่องการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดม้คีวามเหน็ใหบ้รษิทัมกีารจดัท าขอ้มูลบางส่วนเพิม่เตมิ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มเขา้
เป็นแนวร่วมปฏบิตัใินการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติต่อไป 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัใน
รอบปี 2560 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2560 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน( และบริษทัย่อย                            
ส าชรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแลว้ว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้ พรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
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คุณสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
 สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 2,557.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 132.37 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.46    

 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1,519.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี

ก่อน 179.79 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 13.42 ซึ่งบรษิัทมสี่วนทุนเท่ากบั 1,038.75 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน 47.42 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้จากเดมิ 1.23 

เป็น 1.46 เท่า  

 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2560 เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ไดด้งันี้ 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2560 ปี 2559 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 14.65 16.93 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 1.26 5.11 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 3.20 13.40 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 1.36 5.71 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.08 1.13 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 63.95 64.94 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  41.91 42.31 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั)  57.81 60.06 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 48.05 47.20 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.46 1.23 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 6.99 11.11 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านการตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 

 



Panjawattana Plastic PCL. 

28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  

Amphur Muang, Samutsakhon 74000 

Registration No. 0107554000208 

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

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

 

หน้า 8 ของจ านวน 19 หน้า 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,054,057     100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4.   บตัรเสยี 0 0.0000 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงินปันผล จากผล
 การด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 2,532.04  ลา้นบาท และมกี าไรสทุธจิ านวน 40.27 ลา้นบาท ดงันัน้ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องดว้ยบรษิทั
ได้มีการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทั ประจ าปี 2560 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี และการงด
จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเน่ืองจากบรษิทัมคีวามตอ้งการเงนิทุนเพื่อใชใ้นการลงทุนในอนาคต  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม ไม่มผีูถ้ือหุ้นซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติ
พจิารณาและอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปนัผล จากผลการ
ด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงนิปนัผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,129 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ
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ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีเ่จด็ (7) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิัท
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิัทมี
รายชื่อดงัต่อไป 

1. นายคงศกัดิ ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 
2. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อรบั

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 15 

กนัยายน 2560 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 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. นายคงศกัดิ ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 
2. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 

 
ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง 
เนื่องด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
รายละเอียดประวตัิและสดัส่วนการถือหุ้นโดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หนงัสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  
ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ ขอให้ที่
ประชุมลงมตเิกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการทีต่้องออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
เป็นรายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
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(1) นายคงศกัดิ ์   เหมมณฑารพ กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,130 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(2) นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,130 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(3) นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,026 99.9999 

2. ไม่เหน็ดว้ย 104 0.0001 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุนติัการก าชนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบ
อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 ซึ่งจดัท าขึ้นโดยตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  และไดน้ าเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
บรษิทั   

และคณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอใหม้ผีลในปีปฎทินิ 
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พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่าย
ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) 

1. เบีย้ประชุม ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

 ประธานกรรมการ 25,000  บาท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท 

 กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 10,000 บาท 

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

ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 936,000 เสยีง 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่
ประชุมลงมตพิจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
 
มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2561 ตามรายละเอยีดที่เสนอ

ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 351,125,130 99.7341 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 936,000 0.2659 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าชนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2561 

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 โดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบรษิัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บรษิัทสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดพ้จิารณาไดค้ดัเลอืกส านักงานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ ากดั เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีที่
เหมาะสม รวมทัง้ไดป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา ทัง้นี้นายพจน์ อศัวสนิตชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่4891 จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดัเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัและบรษิทัย่อยเฉพาะ
บรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยมาตัง้แต่ปี 2556-2560 รวม 5 ปีจงึครบวาระที่จะต้องมกีารเปลี่ยนแปลง
ผูส้อบบญัช ีซึ่งนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรอืนายธนะวุฒ ิ พบิูลย์
สวสัดิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรอืนางสาวสุลลติ  อาดสว่าง ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 
7517   แห่งส านักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยประเมินความเป็นอิสระ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเหน็ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพี
ด้วยความเป็นอิสระ มคีวามเป็นกลาง มปีระสบการณ์ มคีวามเป็นอิสระเพยีงพอ  เหน็สมควรให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

1. นายสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื 
2. นายธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 และ/หรอื  
3. นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517  

แห่งส านกังานสอบบญัช ีบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เฉพาะ
บรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยส าหรบัปี 2561 โดยก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่เกนิ 1,935,000 บาท
ต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  กรณีมกีาร
ตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เติม  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท  กรณีมกีาร
เปิดบรษิัทย่อยในระหว่างปี ให้ก าหนดค่าสอบบญัชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบรษิัท ทัง้นี้ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอขา้งต้นไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี
รอบปีบญัช ี2561 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบญัช ี2560 

1. ค่าสอบบญัช ี 1.935 ลา้นบาท 1.905 ลา้นบาท 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมติพจิารณาและอนุมตัิการการแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2561 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิาณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชื่อทีเ่สนอ และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็น จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,935,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 352,061,234 100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

  
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 

คุณวนัชยั  เลศิศรจีตุพร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม จากทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูล
ในวาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  และบรษิทั
ย่อย  ในรอบปี 2560 จากการทีบ่รษิทัมผีลประกอบการทีล่ดลงนัน้ ท่านกรรมการ และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งมี
แผนธุรกจิ หรอืแผนบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กรส าหรบัการด าเนินงานปี 2561 อย่างไรบา้ง และมี
แนวทางการจดัการอุปสรรคและความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิปี 2561 อย่างไร 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  โดยคณะกรรมการทุกท่านมคีวามกงัวล ซึง่จะเหน็ไดว้่าเศรษฐกจิปี 2560 ยงั
ไม่ดเีท่าทีค่วร ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูช้ีแ้จงแผนธุรกจิ
ส าหรบับรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์รส าหรบัการด าเนินงานปี 2561     

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัในปี 2560 ทีม่ผีลการด าเนินงานทีไ่ม่
ดมีาจากหลายปจัจยั ส าหรบัดา้นธุรกจิบรรจุภณัฑ์ โดยกลุ่มบรรจจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นทีเ่ป็นตวัหลกัสดัส่วน
ยอดรายไดป้ระมาณ 55%นัน้ เน่ืองจากตลาดน ้ามนัมกีารหดตวัอย่างรุนแรงอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อนจากการ
ท าธุรกจิมาเป็น 10 ปี ซึง่มใีนบางไตรมาสทีย่อดขายตกไปมาก ในขณะเดยีวกนัในช่วงต้นปี 2560 ทีไ่ดร้บั
ขอ้มลูการวางแผนทางการตลาดของลกูคา้ทีค่าดว่าจะมคี าสัง่ซือ้เขา้มาค่อนขา้งมาก ทางบรษิทัจงึไดม้กีารเช่า
คลงัสนิคา้เพิม่เตมิ หากแต่มกีารหดตวัของตลาดทีรุ่นแรง บรษิทัจงึมคี่าใชจ้่ายสว่นเกนิสว่นนี้เกดิขึน้ ประกอบ
กบัไม่เคยประสบภาวะนี้มาก่อนบรษิทัจงึปรบัตวัเรื่องของการจดัการต้นทุนค่าแรงงานไม่ทนัท่วงที จงึมภีาระ
ค่าแรงงานสว่นเกนิอยู่ช่วงหนึ่ง ซึง่มผีลรุนแรงต่อบรษิทั ส าหรบัการแกไ้ขโดยในสว่นของคลงัสนิคา้ทีม่กีารเช่า
ในปจัจุบนัมยีอดค าสัง่ซือ้เขา้มาแลว้ อนาคตจะไม่เกดิภาระน้ีอกีต่อไป และส าหรบัภาระค่าแรงงานทีม่ปีญัหา
ไดม้กีารปรบัใหม้คีวามสมดุลแลว้ ส าหรบัในอนาคตหากเกดิเหตุการณ์แบบนี้อกี ในตอนนี้มแีผนการด าเนินที ่
Flexible มากขึน้ ปจัจุบนับรษิทัมแีผนการจดัการบรหิารความเสีย่งซึ่งจะสามารถควบคุมความเสยีหายได้
ดกีว่าเดมิ และส าหรบัสว่นรายไดก้ลุ่มบรรจุภณัฑน์ม และนมเปรีย้ว ซึง่ลกูคา้มกีารยกเลกิสนิคา้ออกจากตลาด 
จากการทีล่กูคา้เองไม่สามารถท าตลาดได้ ในปจัจุบนัอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องของความเสยีหาย คาดว่าจะ
ไดร้บัการชดเชยความเสยีหายจากลกูคา้ อย่างไรกด็ลีกูคา้รายดงักล่าวไดม้คี าสัง่ซือ้บรรจุภณัฑส์ าหรบัสนิคา้ที่ 
Active ในตลาดมาเป็น 10 ปีแลว้ ซึง่มมีูลค่าทีแ่น่นอน โดยอยู่ระหว่างการพฒันาแม่พมิพ ์คาดว่าจะสามารถ
รบัรูย้อดขายไดภ้ายในปีนี้ ซึง่จะมาชดเชยกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ ทา้ยทีส่ดุรายไดก้ลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของบรษิทั
กจ็ะกลบัมาเขม้แขง็ได้เหมอืนเดมิจากแผนที่ตัง้ไว้ในปี 2561 ส าหรบัในส่วนรายได้กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ 
ยอดขายลดลงมากในช่วงต้นปี แต่ในช่วงปลายปี Backlog New Model ไดท้ยอยออกมา ส่งผลให้ยอดขาย



Panjawattana Plastic PCL. 

28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  

Amphur Muang, Samutsakhon 74000 

Registration No. 0107554000208 

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

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

 

หน้า 14 ของจ านวน 19 หน้า 
 

เขา้มาตัง้แต่ช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมาถงึปี 2561 คาดว่าจะดอีย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มเีหตุกดดนัก าไร
ค่อนขา้งมาก เนื่องจากในช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมากถงึต้นปี 2561 บรษิทัมกีารพฒันางาน New Model 
สงูมาก จากการไดง้านจากลกูคา้เป็นจ านวนมาก สง่ผลใหม้คี่าใชจ้่ายในการพฒันาสนิคา้เกดิขึน้ค่อนขา้งมาก 
และมกีารรบัรูใ้นปี 2560-2561 ซึง่ระยะเวลาการผลติจะมอีายุ 5-8 ปี ดงันัน้ค่าใชจ้่ายเหล่านี้ถอืเป็นการจ่าย
เพยีงครัง้เดยีว 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนการลงทุนในต่างประเทศ  

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูลบรษิทั
ในประเทศจนี ซึง่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ปญัหาราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสูงขึน้ ผลจากประเดน็เรื่องของ
สิง่แวดลอ้ม คอืในอดตีกฎหมายของประเทศจนีอนุญาตใหน้ าเศษพลาสตกิรไีซเคลิ โดยประเทศจนีเองถอืเป็น
แหล่งน าเขา้เศษพลาสตกิทีใ่ชแ้ลว้ทัง้ประเภทขวด และถุงพลาสตกิใชแ้ลว้น ามาแปรรูปเป็นเมด็พลาสตกิเกรด
ต ่าลง ในปีทีผ่่านมามกีารกดดนัดา้นสิง่แวดลอ้มจงึไดม้กีารออกกฎหมายตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2560 หา้มน าเขา้
เศษพลาสตกิ การน าเขา้ตอ้งมกีารแปรรปูเป็นเมด็พลาสตกิแลว้ ส่งผลใหม้ปีญัหาเรื่องของการ Short Supply 
สง่ผลใหต้น้ทุนเพิม่สงูขึน้ในไตรมาส 4 ปี 2560 ในขณะทีย่งัไม่สามารถปรบัราคากบัลูกคา้ได ้ซึง่จะต้องมกีาร
ปรบัโครงสรา้งราคาใหม่ ทัง้นี้ประเทศในอาเซยีนเริม่มโีรงงานรไีซเคลิทีม่คีนจนีเป็นเจา้ของมากขึน้และมกีาร
ส่งกลบัไปที่ประเทศจนี โดยสรุปภาพรวมในประเทศจนีบรษิัทเขา้สู่สมดุลในแง่ของตวัวตัถุดบิ ที่ผ่านมามี
ลูกค้า 1 รายที่กระทบเลก็น้อย โดยปีที่ผ่านมกีารเติบโตไม่มากอย่างที่ควรจะเป็น หากแต่ลูกค้ามกีารปรบั
โครงสรา้งราคาทีด่ขี ึน้ ทัง้นี้ตามทีบ่รษิทัไดม้กีารแถลงว่าจะมกีารลงทุนทีม่ณฑลเจยีงซู  ประเทศจนี ซึง่ทาง
คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทั ณ มณฑลเจยีงซู ประเทศจนี ซึง่ไดร้บัค าสัง่ซือ้จากการประมูล
งานลกูคา้รายหนึ่งเป็นกลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น เป็นลกัษณะสญัญา Conditional Award ซึง่มเีงื่อนไขที่
จะต้องจัดส่งสินค้าให้ทันตามสญัญา ล าดับต่อไปจะเป็นการจดทะเบียนขอประกอบกิจการ การ สัง่ซื้อ
เครื่องจกัร การสัง่ซือ้แม่พมิพ ์การทดสอบผลติภณัฑ ์โดยกระบวนการต่างๆ นี้มกีารระบุในสญัญาแลว้ จงึไม่
ถอืเป็นความเสีย่งทีส่งูมาก แต่กไ็ม่ถงึกบัไม่มคีวามเสีย่งเลย โดยบรษิทัมกีารวางแผนการบรหิารทีเ่หมาะสม 
ซึง่มัน่ใจว่าในปี 2562 จะสามารถสรา้งยอดขายไดค้าดว่าจะเตบิโตปีละ 300 ลา้นบาท มสีญัญาประมาณ 7 ปี 
ซึง่มณฑลเจยีงซู ประเทศจนี ถือเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ จะท าให้ยอดขายเติบโตดขีึน้คาดว่าจะ Double 
Growth ซึง่เขตเศรษฐกจิของประเทศจนีหากทางเหนือกจ็ะเป็นเทยีนจนิ ทางภาคกลางจะเป็นเจยีงซู และไท้
จาง ทางใตจ้ะมกีวางเจา ตงก่วน และเซนิเจิน้  มกีารขยายไปไทเป และฉงชิง่ ซึง่บรษิทัไดเ้ขา้ไปอยู่แลง้ถงึ 2 
จุด จงึถอืเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีค่าดว่าจะมโีอกาสในการเตบิโตมากขึน้      

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัท ได้มกีารดูแลเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ทัง้นี้ขอ
มอบหมายให้รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นผู้ชี้แจงเพิม่เติม
เกีย่วกบัแผนการบรหิารความเสีย่ง 

รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้
วางใจ คณะกรรมการบรหิาความเสีย่งใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งเป็นอย่างมาก โดยในปีทีผ่่าน
มามกีารประชุมหลายครัง้ ทางผูบ้รหิารของบรษิทัใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะการวางแผนบรหิาร
ความเสีย่งเชงิยุทธศาสตร ์และมองทศิทางของธุรกจิจะมอีะไรเป็นอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะการ
หดตวัของตลาดบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่น ซึ่งมสีนิค้าทดแทนคอืเรื่องของ EV ซึ่งตวันี้ไม่ใชน้ ้ามนัใช้ระบบ
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ไฟฟ้า ดงันัน้บรษิัทจงึมกีารประเมนิทศิทางการด าเนินงานต่อไปจะต้องมกีารขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์น ้ามนัหล่อลื่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์
เคมภีณัฑอ์ื่นๆ ในส่วนของสนิคา้อุปโภค บรโิภคทีส่่วนแบ่งทางการตลาดยงัไม่มากนักว่าจะไปในทศิทางนัน้
ไดอ้ย่างไร การผลติ Smart Plastic เป็นบรรจุภณัฑท์ีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างไรในอนาคต  
ใหท้่านผูถ้อืหุน้วางใจว่าในเรื่องของความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก
และมกีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงับรษิทัมแีผนปฏบิตักิารทีจ่ะรองรบัยุทธศาสตรท์ีว่างไว้ 

คุณสุชาติ  ตราบชัว่กลัปาว์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องความคืบหน้าการลงทุนใน
ประเทศจนี 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหด้ร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการ เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัความคบืหน้าการลงทุนในประเทศจนี 

ดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการ ไดช้ีแ้จงว่า เบือ้งต้นไดร้บัใบอนุญาตการประกอบกจิการจากหน่วยงาน
รฐับาลจนีแล้ว ต่อไปจะเป็นการขออนุญาตเรื่องการป้องกนัอคัคภียั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนการปรบัปรุง
อาคารโรงงานที่เช่า การจัดซื้อเครื่องจักร ซึ่งเป็นไปตามที่ คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบรหิาร ได้ชีแ้จง บรษิัทเชื่อว่าองคป์ระกอบทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะสามารถจดัส่ง
สนิคา้ใหล้กูคา้ไดท้นัตามสญัญา  

คุณดุสติ  บุดดี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องสทิธปิระโยชน์ของบตัรส่งเสรมิการลงทุน
(BOI) ของบรษิทัคงเหลอืจ านวนกี่ใบ และแต่ละใบเหลอืสทิธิประโยชน์กี่ปี และรายไดข้องสาขาสมุทรสาคร 
และสาขาชลบุร ีทัง้สองสาขามบีตัรสง่เสรมิการลงทุน(BOI) จ านวนกีใ่บ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละ
การเงนิ เป็นผูช้ีแ้จง 

คุณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่า บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) มบีตัรส่งเสรมิการลงทุน(BOI) คงเหลอืจ านวน 5 บตัรและของบรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั บรษิทัย่อย 
อกีจ านวน 2 บตัร การหมดอายุของบตัรจะทยอยหมดโดยในปีนี้จะหมดอายุ 1 ใบ ในปีหน้าหมดอกี 1 ใบ และ
ในสว่นของบตัรอื่นๆ นัน้จะหมดอายุประมาณ 2 ปี ขา้งหน้าจ านวน 1 ปี และ 4 ปีขา้งหน้าจ านวน 1 ใบส่วน
อกี 1 ใบจะเป็นบตัรทีข่อไว้และยงัไม่ไดเ้ปิด โดยจากการทีบ่รษิทัมกีารลงทุนทีผ่่านมารฐับาลมกีารประกาศ
มาตรการสง่เสรมิการลงทุน ซึง่บรษิทัมกีารลงทุนเพื่อใหเ้ขา้เกณฑท์ีจ่ะไดร้บัส่งเสรมิการลงทุนตามมาตรการ
พเิศษนี้ ส่งผลใหส้ามารถขยายการรบัสทิธปิระโยชน์จาก 7 ปีต่อไดอ้กี 5 ปี ส าหรบับรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
บรษิทัย่อย จะหมดในระยะเวลาใกลเ้คยีงกนั ซึง่ไม่เกนิ 2 ปี ส าหรบัภาพรวมรายไดส้าขาสมุทรสาครซึง่เป็น
รายได้หลกั ซึ่งบตัรส่งเสริมการลงทุนทัง้หมดจะอยู่ที่สาขาชลบุร ีเพราะเป็นกลุ่มของเครื่องจกัรใหม่ และ
โรงงานตัง้อยู่ในเขตอุตสาหกรรม อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน ส าหรบับรษิัท มลิล์แพค 
จ ากดั บรษิทัย่อยตัง้อยู่เขตบางบอน กรุงเทพ ซึง่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในกลุ่มธุรกจิบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ 
SMEs ส่วนสาขาสมุทรสาครมกีารใชเ้ครื่องจกัรเก่า และไม่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จงึไม่เขา้เงื่อนไข SMEs 
จงึไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน  

คุณสุชาติ  ตราบชัว่กลัปาว์ ผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเรื่องสทิธทิางภาษีเนื่องจากในปีนี้มี
รายไดก้ลบัเขา้มาตาม พ.ร.ก.ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่604) หากเฉลีย่เป็นระยะเวลา 5 ปีจะได้
ลดหย่อนปีละเท่าไหร่ 
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ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละ
การเงนิ เป็นผูช้ีแ้จง 

คุณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชแีละการเงนิ ได้ชีแ้จงว่า ส าหรบัรายได้ Non-BOI ซึ่งมี
โรงงานพ่นสทีี่มผีลขาดทุนสะสม ดงันัน้โดยรวมของ Non-BOI จะยงัคงเหลอืผลขาดทุนสะสมยกมาเหลอือยู่
ส าหรบัใชส้ทิธทิางภาษี ส าหรบัเรื่องของเงนิลงทุนทีไ่ดส้อบถามว่าจะหกัไดเ้ท่าไหร่ ในตอนนี้มูลค่าเงนิลงทุน
เนื่องจากมหีลายบตัรตอนนี้บตัรสุดท้ายที่มกีารลงทุนค่อนขา้งมาก และเนื่องจากมบีางบตัรที่มเีครื่องจกัร 
Utilized ไม่เต็มที่ตามมาตรการใหม่ท าให้มกีารหกักลบลบกนัระหว่างขาดทุน และก าไรของบตัรอื่น ท าให้
มลูค่าเงนิลงทุนของแต่ละบตัรยงัสงูอยู่คาดว่าน่าจะยงัใชไ้ม่หมดภายใน 7 ปี  

คุณสชุาต ิ ตราบชัว่กลัปาว ์ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามจากผลประกอบการของโรงงานพ่นส ี
มผีลการด าเนินงานเป็นอย่างไรบา้งและคาดว่าจะมผีลขาดทุนเท่าใดส าหรบั Deferred Tax ยกไปปีต่อๆ ไป
ไดเ้ท่าไหร่ และส าหรบัโรงพ่นสเีกดิ Defect สงู ปจัจุบนัเป็นอย่างไรบา้ง และ Backlog ของโรงพ่นส ี

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผู้
ชีแ้จง  

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบัโรงพ่นสปีีทีผ่่านมามผีลขาดทุนจาก
ยอดขายทีล่ดลงเนื่องจากมโีมเดลของลูกคา้บางโมเดลทีห่มด Life ลง ในขณะทีโ่มเดลใหม่ทีไ่ดง้านยงัไม่เริม่ 
Start Production นี้คอืภาพปี 2560 ต่อเนื่องจนถงึจนไตรมาส 1 ปี 2561 ส าหรบัโมเดลใหม่จะเริม่ขายจรงิ
เดอืนพ.ค. – สิน้ปี2561 คาดว่าจะสามารถ Utilized ไดถ้งึ 60% ซึง่เมื่อถงึกลางปี 2562 จะมงีานโมเดลใหม่
เขา้มาซึง่คาดว่า Utilized โรงพ่นสไีดท้ัง้หมด 80%-90% กจ็ะถงึจุดทีม่กีารลงทุนหากมยีอดขายจากลกูคา้ใหม่
เขา้มา ส าหรบัในตอนน้ีบรษิทัม ีBacklog จนเตม็ Capacity ในปีหน้า เน่ืองจากทีผ่่านมาฝา่ยขายมกีารท างาน
อย่างหนักส าหรบัตลาดโรงพ่นส ีซึ่งเป็นธุรกจิที่มกีารใช้ Fixed Cost สูงดงันัน้จึงต้องมยีอดขายเขา้มา
ค่อนขา้งมากจงึจะถึงจุดคุ้มทุน และก าไรไดอ้ย่างยัง่ยนื ซึง่ในปจัจุบนับรษิัทมกีารฝงัตวัเขา้ไปในกลุ่มลูกค้า
รายใหญ่ในหลายๆ รายอย่างมัน่คง และไดร้บัการพจิารณาใหง้านพ่นสเีพิม่ขึน้เรื่อยๆ  โดยมองว่าโรงงานพ่น
สจีะไดก้ าไรในปลายปีนี้เป็นลกัษณะเดอืนต่อเดือนและในปีหน้าคาดว่าจะไม่ขาดทุน ส าหรบัเรื่องของ Defect 
ทีส่งู เน่ืองจากเป็นธรรมดาของธุรกจิโรงพ่นสอียู่แลว้ เป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัในเรื่องของการจดัการทางดา้น
การผลติ ซึง่บรษิทัใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูทีสุ่ดในประเทศไทยทีม่ปีจัจุบนั ซึง่มกีารลงทุนในดา้นเทคโนโลย ีทัง้นี้
บรษิทัถอืเป็นผูผ้ลติทีม่ขีองเสยีน้อยกว่าค่าเฉลีย่โดยทัว่ไป 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละ
การเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิ 

คุณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงว่า ในส่วนของ Deferred Tax ส าหรบั
รายไดจ้ากธุรกจิ BOI รวมกนัแลว้มกี าไรจงึไม่มกีารใช ้ส่วนรายได้จากธุรกจิ Non-BOI เนื่องจากมขีาดทุน
สะสมยกมาจงึไม่มกีารใชเ้ช่นเดยีวกนั โดยตวัเลขทีเ่หน็ในงบการเงนินัน้จะเป็นในสว่นของการตัง้ส ารองต่างๆ 
เช่น การตัง้ส ารองผลประโยชน์ของพนกังาน 

คุณสุชาต ิ ตราบชัว่กลัปาว์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม รายไดท้ีม่ณฑลเจยีงซู ประเทศจนี 
ของสญัญาใหม่จ านวน 300 ลา้นบาท จะเขา้มาประมาณช่วงไหนและ Break even เมื่อไหร่ 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
เป็นผูช้ีแ้จง  
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คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า รายไดท้ีเ่ขา้มาน่าจะประมาณไตร
มาส 2 ปี 2562 ช่วงนี้เป็นช่วงการ Develop สว่น Break even ค่อนขา้งเรว็แต่ไม่ขอระบุจ านวนปี 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละ
การเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิ 

คุณพรมิ ชยัวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชีและการเงนิ ได้ชี้แจงว่า หากมองจุดคุ้มทุนว่างบก าไร
ขาดทุนเป็นปีต่อปีเป็นอย่างไร กจ็ะเป็นก าไรตัง้แต่ปีแรกอยู่แลว้ เพราะเป็นลกัษณะงานทีป่ระมลูทีย่อดขายอยู่
แลว้ และดว้ยโครงสรา้งต้นทุนกด็ูแลว้ประมาณยอดขายตาม Forecast ของลูกคา้ที่ใหม้า ไม่เป็นภาระของ
ทางบจก.PJT ประเทศจนี ส าหรบัเรื่องของ IRR ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารหารอืซึง่เป็นไป
ตามนโยบายซึง่เป็นแต่ละโครงการลงทุนว่าจะตอ้งม ีIRR อยู่เท่าไหร่ ซึง่ตวัเลขอาจจะเปิดเผยไม่ไดเ้ป็นขอ้มูล
ภายใน ซึง่มากกว่าตน้ทุนทางการเงนิ และค่า WACC ของบรษิทั  

คุณกติตคิุณ  พลิาผวิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม โดยตนเองไดม้กีารลงทุนซือ้หุน้ของบรษิทั
ซึง่มรีาคาขึน้ๆ ลงๆ จงึอยากทราบวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารเรื่องของรายได ้ความเสีย่งเรื่องของวตัถุดบิ การ
ควบคุมวตัถุดบิ การหารายได้เพิม่ เช่นค่ายรถยนต์ยุโรปเข้ามาตัง้ฐานการผลิตในไทยบริษัทมีการเข้าไป
ท างานร่วมกนักบับริษัทเหล่านัน้หรอืไม่ และส าหรบัตลาดสนิค้าที่ประเทศจนี เป็นตลาดที่มีประชากรเป็น
จ านวนมากวสิยัทศัน์มองอกี 4-5 ปีเป็นอย่างไรบา้ง และส าหรบัรายไดจ้ากประเทศจนีจะมกีารเตบิโตมากกว่า
ในประเทศไทยหรอืไม่ และส าหรบัประเดน็ที ่2 วตัถุดบิหลกัในการผลติของบรษิทัเป็นเมด็พลาสตกิ ซึง่เรื่อง
ของสิง่แวดล้อมเป็นสิง่ส าคญัในอนาคตจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นอย่างอื่นหรือไม่ อาจจะท าให้
พลาสตกิหายไป บรษิัทมองเรื่องเหล่านี้อย่างไร และเรื่อง EV ทีเ่ขา้มาจะท าใหร้ายได้ลดลงหรอืไม่ หรอืใน
ส่วนประกอบของรถ EV ชิ้นใดที่ใช้พลาสติก โดยบรษิัทมกีารเขา้ไปหารอื หรอืรอให้บรษิัทเหล่านี้เขา้มา 
วสิยัทศัน์อกี 3-5 ปีเป็นอย่างไร และเรื่องของการลงทุนในอนาคต 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผู้
ชีแ้จง  

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชี้แจงว่า ส าหรบัในอนาคตวสิยัทศัน์ของบรษิัทจะ
เป็นไปตาม Core Business บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญเรื่องพลาสติก โดยบรษิัทมทีางเลอืกในการเขา้กลุ่ม
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทัง้ไทย และจนีน้ีคอืการมองในอนาคต ส าหรบัผลกระทบต่อ Packaging ส าหรบัเรื่อง
ของ EV ทีก่ าลงัจะเขา้มา รถยนตร์ุ่นใหม่ๆ ทีผ่ลติในประเทศไทย ก าลงัเริม่ Launch Product ปลายปีนี้และปี
หน้า รวมถงึส่วนทีลู่กคา้ก าลงัจะมกีาร Mass Production ประมาณปี 2564-2565 รถยนต์ทัง้หมดยงัคงใช้
เครื่องยนตส์นัดาปภายในอยู่เกอืบทัง้หมดทุกค่ายไม่ใช่ EV คาดว่าเครื่องยนตส์นัดาปภายในอกี 10 กย็งัคงใช้
อยู่สงูมาก ส าหรบัประเทศไทยเองเป็นฐานในการสง่ออกไปยงัอาเซยีน อเมรกิาใต้ และแอฟรกิา ส่งออกไปยงั
กลุ่มประเทศทีย่งัไม่มคีวามพรอ้มเรื่องของ EV ส าหรบัค่ายรถยนต์ฝงัยุโรปเช่น Mercedes-Benz, BMW และ 
Volkswagen ค่ายรถยนต์เหล่านี้ไม่ใชฐ้านการผลติใหญ่ในไทย หากค่ายรถยนต์ยุโรปจะเปลีย่นเป็น EV ไม่
กระทบในไทย และส าหรับเรื่อง EV ในประเทศญี่ปุ่นยังถือเป็นเรื่องที่ไกลมาก Infrastructure ของ
อุตสาหกรรมรถยนตใ์นญีปุ่น่ เป็น Infrastructure ของรถ Internal Competition ทัง้หมด ซึง่อุตสาหกรรมใหญ่
และเตบิโตมาก โดยก่อนหน้านี้ไดม้กีารหารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญมองว่ารฐับาลญีปุ่น่ยงัคงรกัษารปูแบบเครื่องยนต์
สนัดาปภายในอย่างถงึทีสุ่ด ส าหรบัประเทศทีจ่ะมกีารขบัเคลื่อนเรื่องนี้ไดร้วดเรว็จะเป็นประเทศจนี หากแต่
จนีไม่มฐีานการผลติรบัรองการสง่ออกจากประเทศไทยเลย เน่ืองจากผลติเองในประเทศ และมกีารน าเขา้จาก

https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars.html
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ยุโรป และอเมรกิามากกว่า หากมองธุรกจิของบรษิทักลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นระยะเวลาอกี 10 ปียงัไม่
กระทบ ส าหรบักลุ่มชิน้สว่นยานยนต์หากมกีารเปลีย่นแปลงเป็น EV ส่วนทีก่ระทบจะเป็นชิน้ส่วนยานยนต์ที่
เป็นโลหะ และเครื่องยนตร์ะบบสง่ก าลงั หากแต่ไม่ใชช้ิน้สว่นพลาสตกิทีบ่รษิทัผลติอยู่แทบไม่มผีลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงเรื่องของ EV เลย เนื่องจากบรษิทัผลติชิน้ส่วนทีเ่ป็น Interior & Exterior ดงันัน้หากเกดิการ
เปลีย่นแปลงกจ็ะยงัคงใชพ้ลาสตกิ Interior & Exterior ส าหรบัประเดน็ทีไ่ด้สอบถามว่าบรษิัทมคีวามพร้อม
อะไรเกีย่วกบัเรื่องของ EV บา้ง ในปจัจุบนับรษิทักม็ลีกูคา้ผูผ้ลติซึง่ท ารถยนต ์EV / Hybrid อยู่ 

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลงทุนในประเทศจนี 

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ส าหรบัประเดน็ทีส่อบถามว่ารายได้
ของประเทศจีนจะเติบโตมากกว่าในไทยหรอืไม่ โดยบรษิัทไม่ได้มองภาพนัน้ เนื่องจากตวับริษัทเองเป็น
ต่างชาต ิต้นทุนย่อมสูงกว่าโดยสิง่ทีบ่รษิัทถอืเป็นเป็นจุดหลกัในการยอมรบัจากลูกค้าคอืเรื่องของคุณภาพ 
บรหิาร และเทคโนโลยทีี่สงูกว่า โดยลูกคา้เป็น Multinational Company ไม่ได้มองเรื่องราคาแต่มองเรื่อง
คุณภาพ ความมัน่คงในการใหบ้รกิาร และการมองหา Partnership โดยในอนาคตบรษิทัในจนีจะมองภาพนี้
ขึ้นเรื่อยๆ การซื้อขายสนิค้าต่อไปแทนที่จะเป็นระบบผู้ซื้อ ผู้ขาย แต่เป็นระบบ Partnership แทน โดย
ประชากรจนีมจี านวนสงูมากการบรโิภคสงูมากหากมกีารผลติเรื่องบรรจุภณัฑ ์Food ดงันัน้ปจัจุบนัต้องการ
ขยายเพื่อใหเ้กดิความมัน่คงในลกัษณะ Cash Cow ใหไ้ดท้ าใหเ้มอืงจนีไม่เป็นภาระต่างๆ ต่อไปจงึจะมุ่งเรื่อง
ของบรรจุภณัฑก์ลุ่ม Food มากขึน้เป็นการลดความเสีย่งเรื่องของ EV ทีก่ าลงัจะเขา้มาในประเทศจนี เรว็กว่า
ประเทศอื่นๆ โดยหลกัจะเป็นการพฒันาตามญี่ปุ่น ยุโรป และอเมรกิาไปเรื่อยๆ ส าหรบัในจนีหากต้องการจะ
เป็นผูน้ าจะตอ้งกา้วขา้มไปถงึเรื่องของ EV Car ซึง่ไม่ใช่เรื่องง่าย ประเทศจนีตอนนี้ประกอบรถยนต์ประมาณ 
20 ล้านคนั/ปี เป็น 10 เท่าของประเทศไทย โดยรฐับาลจีนตัง้เป้าในระยะเวลาอีก 2-3 ปีรถยนต์
ภายในประเทศจนี 10% จะเป็น EV คดิเป็น 2 ลา้นคนั คงเหลอือกี 18 ลา้นคนัยงัคงใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ โดย
มุมมองบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นอกี 5-10 ปีอาจจะไม่มกีารเตบิโตแบบหวอืหวามากนักแต่กจ็ะยงัไม่หายไป 
ส าหรบัประเทศจนีมกีารพฒันาลดช่องว่างของคนรวยคนจนและท าใหค้นมรีายไดม้ากขึน้จบัจ่ายใชส้อยมาก
ขึน้ โดยบรษิทัได้เปรยีบจากการมบีรษิัทหลายจุด และพยามยามสรา้งความไดเ้ปรยีบในการบรหิารจดัการ 
และองคค์วามรู ้โดยบรษิทัทีจ่นีสามารถช่วยบรษิทัในไทย Sourcing Suppliers ในต่างประเทศ และบรษิทัใน
ไทยไดช้่วยด้านเทคโนโลยใีห้กบับรษิัทที่จนี จงึจะเหน็ความเชื่อมโยง Synergy ระหว่างกนัเป็นจุดที่บรษิัท
เหนือกว่าคู่แขง่ในหลายรายในประเทศไทย   

คุณกติตคิุณ  พลิาผวิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามส าหรบับรรจุภณัฑท์ีบ่รรจุอาหารแนวโน้ม
การใชพ้ลาสตกิ และในอนาคตจะลดลงหรอืไม่ จะมกีฎหมายเขา้มาควบคุมหรอืไม่ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ทัง้นี้ขอมอบหมายใหคุ้ณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผู้
ชีแ้จง 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ได้ชี้แจงว่า บรรจุภณัฑ์ที่ใส่อาหารได้ทัง้หมดมปีญัหา
เรื่องของสิง่แวดลอ้ม ทัง้โลหะและพลาสตกิ หากแต่จะต้องตอบโจทยเ์รื่องของการรไีซเคลิใหไ้ด ้ซึง่พลาสตกิ
ทัง้หมดทีบ่รษิทัผลติสามารถรไีซเคลิได ้ส าหรบัพลาสตกิทีย่่อยสลายเองไดค้อื Bio Plastic อกีนานมากกว่าจะ
มาถงึจุดที ่Commercial ไดผู้บ้รโิภคตอ้งการใชต้วันี้ หากแต่ตน้ทุนยงัไม่สามารถน าสู่การแข่งขนัทางธุรกจิได้
ยงัไม่มบีรษิัทพลาสติกใดรเิริม่ผลติ หากแต่มองในอนาคตเรื่องของ Bio Plastic เกดิขึน้จรงิ เทคโนโลยทีี่
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เปลีย่นแปลง เครื่องจกัรของบรษิทัสามารถรองรบัไดส้ามารถผลติบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุเหล่านี้ได ้หากแต่ทุก
วนัน้ียงัไม่มลีกูคา้รายใดตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑป์ระเภทนี้เนื่องจากไม่ตอบโจทยก์ารตลาดของลูกคา้ โดยสรุป
ฝา่ยบรหิารไม่กงัวลว่าพลาสตกิจะถูกใชน้้อยลง โดยไม่กงัวลเรื่องเหล่าน้ีมาก หากแต่จะเป็นกลุ่มบรรจุภณัฑท์ี่
เป็นขวด PET ทีม่กีารรไีซเคลิไดย้ากอาจจะถูกลดการใชล้ง   

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  คณะกรรมการมกีารก าหนดทมีตดิตาม Disruptive Technology แมแ้ต่เรื่อง
ของ Packaging ใหม่ที่ออกมาก็มกีารติดตามอย่างใกล้ชดิ เพราะเรื่องเหล่านี้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะ
เปลีย่นแปลงอย่างทนัททีนัใด รวมถงึคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารตดิตามอย่างใกลช้ดิ 

คุณสุชาต ิ ตราบชัว่กลัปาว์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดใ้หค้วามเหน็ โดยขอ้เสนอแนะให้การประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ต่อไปเปลี่ยนสถานทีจ่ดัประชุม ที่สามารถเดนิทางได้สะดวกกว่าเดมิอาจจะเป็น
บรเิวณใกลส้ถานรีถไฟฟ้า เน่ืองจากบรเิวณน้ีการจราจรตดิขดัมาก 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  โดยขอรบัค าเสนอแนะและมอบหมายใหฝ้่ายบรหิารน าไปพจิารณาสถานทีจ่ดั

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ต่อไป 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 และกล่าวปิดประชุม 
อนึ่ง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 09.00  น. ได้มผีู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
เพิม่เตมิ  ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 5 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ
เพิม่เตมิอกี 3 ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 24 ราย  ผูถ้อืหุน้
ทีม่อบฉันทะ จ านวน 33 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ  จ านวน  57 ราย   ถอื
หุน้รวมกนัทัง้สิน้ 352,061,234หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.3262 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
ปิดประชุม  เวลา 11.00 น. 

 
 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

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

 


