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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอริน 
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 ครบองคป์ระชมุ-----                                                                              
-----คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด----- 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายประเสรฐิ ภทัรดลิก   ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั    
2.  นายอภชิยั ศรทีอง    ผูจ้ดัการควบคมุการตรวจสอบงบการเงนิ 

จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  
3. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
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เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าร ิสุโขธนัง เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน  13 ราย
และโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 18 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 31 ราย  

นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 332,453,829 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.9107  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 
ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  

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. ทัง้นี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั มกีารพฒันาการจดัสง่เอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) เริม่
ตัง้แต่วนัที ่8 ก.พ. 2562 บรษิทัจงึไดจ้ดัส่งเอกสารให้ท่านผูถ้อืหุน้ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) ดงั
ปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ถือหุ้น ในหมวดสทิธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
ต้องการหนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ใน
รปูแบบของเล่มเอกสารสามารถแจง้กบัเจา้หน้าทีผู่ด้แูลไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉนัทะ ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่
ละท่านจะได้รบัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ได้รบับตัรลงคะแนน 
กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

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

5. ภายหลงัที่ท่านได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุม
รบัทราบซึง่ไม่ตอ้งลงคะแนน  ผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในวาระใด  ขอใหล้งคะแนน
ในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และส่งคนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  ทัง้นี้เพื่อความ
สะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน  เจา้หน้าที่ของบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุ้นทีล่งคะแนน  
“ไม่เหน็ดว้ย”  และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุ้นที ่“งดออกเสยีง”   โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่ไม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   
ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตั ิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนับคะแนน และจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 
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6. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ผูถ้อืหุน้ท่านใดที่มสี่วนได้เสยีเป็น
พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

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

8. ในการนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  ยกเวน้  วาระที ่6 เรื่อง พจิาณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  ตอ้งไดร้บั
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออก   จากจ านวนเสยีงทัง้หมด
ทีเ่ขา้ร่วมประชุม  สว่นทีเ่หลอื  จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ   

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

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 

 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที ่27 เมษายน 2561 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกคนพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุมแลว้ ในรูปแบบควิอารโ์ค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนที่จดัส่งทาง
ไปรษณีย ์
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม   ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2561 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,630,373     100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นหาหน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2561 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยในรอบปี 2561 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์
การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์และไดม้อบหมายให ้คุณวริรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 

คุณวริรธน์ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2561 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 
ในปี 2561 บริษัทมสีดัส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2561 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ไดด้งันี้  
 กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
 กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 
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 กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี

 
 รวมทุกผลติภณัฑ ์

 
ส าหรบัผลขาดทุนโดยหลกัๆ มาจากผลประกอบการของบรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั ประเทศ
จนี ที่อยู่ในช่วงตัง้โรงงานโดยใชร้ะยะเวลาการขอใบอนุญาตประมาณ 9 เดอืน หน่วยงานผูอ้อกใบอนุญาต
จะตอ้งมกีารตรวจสอบเรื่องอาชวีอนามยั แผนผงัเครื่องจกัร ระบบปฏบิตักิารสนับสนุนต่างๆ ดงันัน้ระยะแรก
จึงไม่มีรายรับเข้ามา จะเกิดต้นทุนค่าเช่าที่ดิน ค่าทดลองผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องมีการบันทึกบัญชีรับรู้เป็น
ค่าใชจ้่ายทนัท ีทัง้นี้บรษิทัไดป้ระมลูงานของลกูคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเป็นสญัญาระยะยาว ดงันัน้จงึเป็นการ
ขาดทุนในปีแรกๆ และก าไรในปีหลงัๆ  
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การจ าหน่ายสนิคา้คาดว่าจะเริม่ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 หรอือย่างชา้ภายในต้นไตรมาสถดัไป จากเดมิทีต่้อง
จ าหน่ายปลายปี 2561 เนื่องจากลูกคา้ต้องการความราบรื่นในการเปลีย่นถ่ายงาน ซึง่ท าใหปี้ทีผ่่านมามผีล
ขาดทุนสงูจากค่าใชจ้่ายตวันี้ ทัง้นี้ในปี 2562 จะยงัมผีลขาดทุนจ านวนหนึ่งเนื่องจากมกีารจ าหน่ายล่าชา้ไป
แต่ในระยะยาวจะดขีึน้ 

นางวนัทนีย ์ก่อเกดิสนัตสิุข ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม เพราะเหตุใดราคาหุน้ของบรษิทัจงึ
ลดลงมาก หากแต่เมื่อไดร้บัฟงัผลประกอบการจากผูบ้รหิารแลว้ถอืว่าผลประกอบการมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ 

นายสมยศ สุธรีพรชยั ที่ปรกึษากฎหมาย ไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมมีากมาย 
บางบรษิทัมมีูลค่าของกจิการสูงกว่าราคาหุน้ ดงันัน้บรษิัทจงึไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมราคาหุน้ได ้บรษิทัมี
ความพยายามที่จะให้ผลประกอบการออกมาดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เรื่องราคาหุ้นไม่ถือว่าอยู่ในการ
จดัการของบรษิทั 

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ผูบ้รหิารจะท าหน้าทีใ่หด้ทีีสุ่ดเพื่อ
ให้ผลประกอบการดดีงัเดมิ ถือว่าปีที่ผ่านมาบรษิทัผ่านจุดต ่าสุดมาได้ดงันัน้จะต้องท าใหม้กีารเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง  

คุณทรงวุฒ ิไกรภสัสรพ์งษ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม บรษิทัมกีารลงทุนใน
สาธารณรฐัประชาชนจนี การลงทุนมคีวามเสีย่งอะไรบ้าง บรษิัทจะรบัรู้ผลตอบแทนในรูปแบบเงนิปนัผลได้
เมื่อใด และบรษิทัดงักล่าวพอมลีกูคา้บา้งหรอืไม่  

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  โดยบรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พจิารณาความเสีย่งในทุกๆ ดา้น
ทัง้การลงทุนในจีน และไทย ส าหรบัการลงทุนในจีนมีผู้บริหารที่ดูแลอย่างใกล้ชิดคือคุณวิวรรธน์  เหม
มณฑารพ และดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงภาพรวมธุรกจิในสาธารณรฐัประชาชนจนี     

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ส าหรบัความเสีย่งในเรื่องของการ
สญูเสยีลูกค้าไม่ม ีลูกค้ามคีวามเหนียวแน่นคุ้นเคยกนัมานาน ความเสีย่งเรื่องการผลติถือว่าไม่ม ีบรษิัทม ี
Productivity ทีด่มีากที่ผ่านมามกีารสรา้งบุคลากรชาวจนีที่สามารถพงึพาตนเองได ้รวมถงึไดม้กีารเพิม่เตมิ
เรื่องของ Internal Control เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่เกดิการทุจรติรัว่ไหล ส าหรบัเรื่องตน้ทุนวตัถุดบิระยะเวลา 2 ปีที่
ผ่านมาราคาปรบัสูงขึน้อย่างต่อเนื่องบริษัทมีการปรบัราคาขายตามหลงั เหล่าน้ีคอืปจัจยัความเสีย่งต่อผล
ประกอบการของบรษิทัย่อยในประเทศจนีว่าจะดหีรอืไม่ด ีส าหรบัภาพสดัส่วนตลาดในประเทศจนี Top Tier 
1,2 จะเป็นบรษิัทน ้ามนัรายใหญ่ระดบั International Brand แบ่งเป็นเกรด A,B,C,D และอกีระดบัจะเป็น 
Local Brand ดงันัน้ไม่ว่าเศรษฐกจิจะดหีรอืไม่ดรีะดบั Top Tier ไม่ไดร้บัผลกระทบมากนัก ซึง่จุดประสงค์
ของบรษิทัทีไ่ดเ้ขา้ไปในประเทศจนีคอืการเขา้ไปหากลุ่มลูกคา้ Top Tier จะเป็นบรษิทัน ้ามนัรายใหญ่ระดบั 
International Brand มองว่าสนิค้าทีเ่ทคโนโลยสีงู คุณภาพด ีราคาสงูกว่ากถ็อืว่าคุม้ ไม่ไดมุ้่ง Local Brand 
เน่ืองจากการแขง่ขนัราคาต ่ามากบรษิทัไม่สามารถแข่งขนัได ้ส าหรบัปี 2559 ยอดขายของบรษิทัในประเทศ
จนีของขา้งสงู หากต่อมาในปี 2560-2561 ยอดขายตกลงจากผลกระทบของลูกคา้ในระดบั Top Tier 2 เกดิ
การเปลีย่นแปลงจากการซือ้ขายผ่านระบบ E-Commerce มากขึน้ในจนีท าใหลู้กคา้ปรบัตวัไม่ทนัก่อใหเ้กดิ
การสญูเสยียอดขาย  
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ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการ
ทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ ี

และไดม้อบหมายใหคุ้ณจรญัญา  แสงสุขด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา   

คุณจรญัญา  แสงสุขด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการ
จากปีทีผ่่านมา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิัทให้ความส าคญัและมเีจตนารมณ์ที่ชดัเจนในการด าเนินการด้านการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยได้
ก าหนดแนวทางด าเนินการในเรื่องดงักล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั โดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมในหลกัสตูร: การป้องกนัทุจรติภายในองคก์ร เพื่อเป็น
การตอกย ้า สร้างการรบัรู้ และความเขา้ใจในเจตนารมณ์และแนวทางปฏบิตัิของบรษิัทในเรื่องดงักล่าวให้
ชดัเจนและถูกตอ้ง 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัใน
รอบปี 2561 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2561 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นหาหน( และบริษทัย่อย                            
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแลว้ว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้ พรอ้ม
หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม  และได้มอบหมายให้ คุณวิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบรหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คุณวริรธน์ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
 สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 2,890.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากปีก่อน 332.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.01 สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 2,781.32 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 359.57 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 14.84    

 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัทตามงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,874.51 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 355.49 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 23.40 ซึ่งบรษิัทมสี่วนทุนเท่ากบั 

1,016.09 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 22.66 ลา้นบาท ส่งผลให้อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิัท
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เพิม่ขึน้จากเดมิ 1.46 เป็น 1.84 เท่า หนี้สนิรวมของบรษิทัตามงบการเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,790.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 335.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

23.09 ซึง่บรษิัทมสี่วนทุนเท่ากบั 990.37 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 23.60 ลา้นบาท ส่งผลให้

อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัลดลงจากเดมิ 1.81 เป็น 1.50 เท่า 

 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ไดด้งันี้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 12.55 14.65 10.94 11.09 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) -0.39 1.26 0.83 1.59 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) -1.15 3.20 2.32 4.09 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -0.43 1.36 0.90 1.71 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.10 1.08 1.09 1.08 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 74.05 63.34 73.56 68.63 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  39.29 41.91 35.30 36.94 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั)  73.66 64.49 81.97 75.21 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 39.69 45.76 26.88 30.37 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.84 1.46 1.81 1.50 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีผ่่านการตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย      333,634,929          100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4.   บตัรเสยี 0 0.0000 
 



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 9 ของจ านวน 15 หน้า 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงินปันผล จากผล
 การด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 2,986.46 ลา้นบาท และมขีาดทุนสุทธจิ านวน 11.75 ลา้นบาท ดงันัน้ 
จงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องด้วย
บรษิทัไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทั ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี และการงด
จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเน่ืองจากบรษิทัมคีวามตอ้งการเงนิทุนเพื่อใชใ้นการลงทุนในอนาคต 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม ไม่มผีูถ้ือหุ้นซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติ
พจิารณาและอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปนัผล จากผลการ
ด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงนิปนัผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,402,929 99.9305 

2. ไม่เหน็ดว้ย 232,000 0.0695 

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
ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีแ่ปด (8) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิัทมี
รายชื่อดงัต่อไป 

1. รศ.ดร.ยอชกอเ นิตเายชษตรวอฒน์    ชรรมชารอสิระ 
2. นางมาล ี ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 
3. ดร.พริุฬห ์ ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 
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บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อรบั

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 14 

กนัยายน 2561 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 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.ยอชกอเ นิตเายชษตรวอฒน์    ชรรมชารอสิระ 
2. นางมาล ี ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 
3. ดร.พริุฬห ์ ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 

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 

 
(1) รศ.ดร.ยอชกอเ นิตเายชษตรวอฒน์   ชรรมชารอสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,634,929 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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(2) นางมาล ี เหมมณฑารพ ชรรมชาร 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,634,929 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(3) ดร.พริุฬห ์ ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,634,929 99.9999 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0001 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุนติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2562 

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 
พ.ศ.2562 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่าย
ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 6526 (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 2562 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
 
มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2562 ตามรายละเอยีดที่เสนอ

ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย         332,420,929           99.6361 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 1,214,000 0.3639 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าหนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2562 

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 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณาผลการปฏบิตังิานของนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิัท สอบบญัชธีรรมนิติ จ ากดั โดยประเมนิ
ความเป็นอสิระและผลการปฏบิตังิานส าหรบัปี 2561 และเป็นปีที ่1 ของผูส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ 
โดยเหน็ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มคีวามเป็น
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กลาง มปีระสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ   มผีลการปฏิบตัิงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
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 2562 โดยก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่เกนิ 2,010,000 บาท
ต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  กรณีมกีาร
ตรวจสอบและรบัรองบอตรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เติม  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท  กรณีมกีาร
เปิดบรษิัทย่อยในระหว่างปี ให้ก าหนดค่าสอบบญัชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบรษิัท ทัง้นี้ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอขา้งต้นไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบอญก ี รอบปีบอญก ี2562 (ปีทีเ่สนอ) รอบปีบอญก ี2561 
1. ค่าสอบบอญก ี 2.010 ลา้นบาท 1.935 ลา้นบาท 
2. ค่าบรชิารอื่น ๆ - - 

 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมติพจิารณาและอนุมตัิการการแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2562 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิาณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชื่อทีเ่สนอ และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็น จ านวนเงนิไม่เกนิ 2,010,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,402,929 100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 232,000 - 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 

คุณทรงวุฒ ิไกรภสัสรพ์งษ์ ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม โครงการต่างๆ ของ
บรษิทั บรษิทัมนีโยบายและการปฏบิตัทิีเ่ป็นจรงิในส่วนการลดใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีม่ี
ผลต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลกรอ้นอย่างไรบา้ง  

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ส าหรบัเรื่อง Circular Economic บรษิทัเองเป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มกีารด าเนินการร่วมกนั ก าหนดลกึลงไปในขัน้ตอนการปฏบิตังิานไม่ว่าจะเรื่องก๊าซเรอืนกระจก 
หรอืเรื่องอื่นๆ ขอมอบหมายให้คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงภาพรวม
นโยบายดงักล่าวในบรษิทั  

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร  ได้ชีแ้จงว่า ส าหรบันโยบายและการปฏบิตัจิรงิเริม่แรก
จากอุปกรณ์โรงงานพื้นฐาน ระบบสนับสนุนต่างๆ มคีวามพยายามใชว้สัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
เช่น การใช้หลอดไฟ LED การใช้มอเตอร์ประสทิธภิาพสูง การลดความสูญเสยีจากกระบวนการผลติใน
ขัน้ตอนต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตพลาสติกมีการใช้อากาศอัดสูง การจดัการประสทิธิภาพของ
เครื่องจกัร มีการตรวจเช็คสภาพอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจว่าเครื่องผลิตเต็มประสทิธิภาพ รวมถึงการ
แสวงหาพลงังานทดแทนเช่น เรื่องโซล่าห์รูฟซึ่งบริษัทมีพื้นที่ค่อนข้างมาก ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการ
คดัเลอืกผูร้บัเหมา รวมถงึบรษิทัมหีน่วยงาน R&D วจิยัร่วมกบัลูกคา้เช่น การลดน ้าหนักผลติภณัฑก์ถ็อืเป็น
การลดการใชพ้ลาสตกิน้อยลงทัง้ในสนิคา้ Packaging & Automotive รวมถงึบรษิทัไม่มกีารปล่อยน ้าเสยีลงสู่
สิง่แวดลอ้ม มกีารใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีภายในโรงงาน  

ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ขอมอบหมายให้คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผู้
ชีแ้จงนโยบายภาพรวมจากทีบ่รษิทัไดเ้ป็นสมาชกิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ทัง้นี้ตามทีไ่ดร้บัขอ้มูลว่ามกีารวาง
กรอบ Vision ในประเดน็เรื่องสิง่แวดลอ้ม 2030 อกี 11 ปีขา้งหน้าหลายฝา่ยมองว่าหากเศรษฐกจิของประเทศ
ยงัเตบิโตแบบเสน้ตรง ดว้ยขอ้จ ากดัของทรพัยากรมองว่า Circular Economic ท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตถงึ 2-3 
เท่าดว้ยทรพัยากรเท่าเดมิในแง่ของบรษิทัมกีารน าหลกั 4R ประกอบดว้ย Reduce, Reuse, Recycle และ 
Repair มาปฏบิตัริวมถงึไดม้กีารหารอืกบัทางลูกคา้มองถงึเรื่องการใหค้วามส าคญัต่อสิง่แวดลอ้มลูกคา้มอง
เรื่อง EU 2030 คาดว่ามาตรการดงักล่าวจะมกีารก าหนดเป็นอตัราสว่นอย่างชดัเจน มกีารท าแผนกบัลกูคา้ 2-
3 ปี  

คุณทรงวุฒ ิไกรภสัสร์พงษ์ ผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ความเห็น  ขณะนี้มกีาร
เจรจาในระดบัโลกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโดยที่ประชุมรฐัภาค ีสหประชาชาติเรื่องการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ก าลงัหามาตรการกดดนัเหล่าประเทศก าลงัพฒันา คาดว่าบรษิทัในประเทศ
ไทยน่าจะไดร้บัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ อย่างไรกต็ามผูแ้ทนของประเทศไทยก าลงัเจรจาไม่ใหเ้กดิผลกบัเอกชน 
ซึง่ขอชื่นชมบรษิทัในส่วนนี้ดว้ย และไดส้อบถามทัง้นี้ตามรายงานประจ าปีหน้า 70-71 และนโยบายต่อต้าน
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั บรษิทัมีแผนทีจ่ะประกาศเจตนารมยต่์อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ตามขอ้ก าหนดของ 
IOD เมื่อใด และจะขยายนโยบายดงักล่าวไปยงัคู่คา้ Supplier และบรษิทัย่อยต่างๆ ดว้ยหรอืไม่  



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 15 ของจ านวน 15 หน้า 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณจรญัญา  แสงสุขด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชีแ้จงนโยบายเกี่ยวกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ของบรษิทั  

คุณจรญัญา  แสงสขุด ีประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จง ส าหรบัในปี 2561 บรษิทัไดม้กีารจดัท านโยบาย
ต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่โดยมกีารบรรจุลงในแผนธุรกจิของบรษิทัอย่างชดัเจน มกีารจดัอบรมเรื่องต่อต้าน
การทุจริตคอรปัชัน่ให้กบัพนักงาน รวมถึงการปิดเผยช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ทัง้นี้การประกาศ
เจตนารมยอ์ยู่ระหว่างการเตรยีมความพรอ้ม ส าหรบัเรื่องการใหบ้รษิทัย่อยประกาศเจตนารมยต่์อต้านทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ ทุกอย่างอยู่ในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มเรื่องนี้ถอืเป็นเรื่องในใจของคณะกรรมการบรหิารทุก
ท่านอยู่แลว้ 
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 และกล่าวปิดประชุม 
 
อนึ่ง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 09.00  น. ได้มผีู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
เพิม่เตมิ  ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 6 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ
เพิม่เตมิอกี 7 ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 19 ราย  ผูถ้อืหุน้
ทีม่อบฉันทะ จ านวน 25 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ  จ านวน  44 ราย   ถอื
หุน้รวมกนัทัง้สิน้ 333,634,929 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 58.1165 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
ปิดประชุม  เวลา 11.00 น. 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
  
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

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

 


