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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา 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 ครบองค์ประชุม---------คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด----ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นายอภิชยั ศรีทอง
3. นายสมยศ สุธรี พรชัย

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั
ผูจ้ ดั การควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
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เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 13 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 18 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 31 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 332,453,829 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 57.9107 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เป็ นตัวแทน ประธานฯ ขออนุ ญาตให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเป็ นตัวแทนทา
หน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุ ม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ทัง้ นี้บ ริษัท ได้ใ ห้ความร่ ว มมือ กับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยบริษัท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด มีการพัฒนาการจัดส่งเอกสารการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เริม่
ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ก.พ. 2562 บริษทั จึงได้จดั ส่งเอกสารให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดัง
ปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผู้
ถือหุ้น ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
ต้องการหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ใน
รูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม แต่
ละท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน
กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ท่านต่อไป
4. 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
5. 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 จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุ้นทีล่ งคะแนน
“ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุ้นที่ “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
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6. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่มสี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
7. กรณีทถ่ี ือเป็ นบัตรเสีย คือ กรณีทม่ี กี ารลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่า
หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
8. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจาณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ต้องได้รบั
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออก จากจานวนเสียงทัง้ หมด
ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือ 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 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกคนพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์ม การลงทะเบียนที่จดั ส่งทาง
ไปรษณีย์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2561
มติ
ที่ประชุ มได้พิจ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2561 ด้ว ย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,630,373
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นหาหน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2561
ประธานฯ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2561
ปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ และได้มอบหมายให้ คุณวิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูก้ ล่าวสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561
คุณวิรรธน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2561 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้

ในปี 2561 บริษัท มีสดั ส่ว นรายได้แ ละอัตราการเติบ โตจากการขายแยกตามกลุ่ มผลิตภัณฑ์ ปี 2561
เปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ดงั นี้
 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น

 กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
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 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี

 รวมทุกผลิตภัณฑ์

สาหรับผลขาดทุนโดยหลักๆ มาจากผลประกอบการของบริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด ประเทศ
จีน ที่อยู่ในช่วงตัง้ โรงงานโดยใช้ระยะเวลาการขอใบอนุ ญาตประมาณ 9 เดือน หน่ วยงานผูอ้ อกใบอนุ ญาต
จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องอาชีวอนามัย แผนผังเครื่องจักร ระบบปฏิบตั กิ ารสนับสนุ นต่างๆ ดังนัน้ ระยะแรก
จึง ไม่ มีร ายรับ เข้า มา จะเกิด ต้น ทุ น ค่ า เช่ า ที่ดิน ค่า ทดลองผลิต ภัณฑ์ ซึ่ง ต้องมีก ารบัน ทึก บัญ ชีร ับ รู้ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายทันที ทัง้ นี้บริษทั ได้ประมูลงานของลูกค้าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเป็ นสัญญาระยะยาว ดังนัน้ จึงเป็ นการ
ขาดทุนในปี แรกๆ และกาไรในปี หลังๆ
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การจาหน่ายสินค้าคาดว่าจะเริม่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หรืออย่างช้าภายในต้นไตรมาสถัดไป จากเดิมทีต่ ้อง
จาหน่ ายปลายปี 2561 เนื่องจากลูกค้าต้องการความราบรื่นในการเปลีย่ นถ่ายงาน ซึง่ ทาให้ปีทผ่ี ่านมามีผล
ขาดทุนสูงจากค่าใช้จ่ายตัวนี้ ทัง้ นี้ในปี 2562 จะยังมีผลขาดทุนจานวนหนึ่งเนื่องจากมีการจาหน่ ายล่าช้าไป
แต่ในระยะยาวจะดีขน้ึ
นางวันทนีย์ ก่อเกิดสันติสุข ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม เพราะเหตุใดราคาหุน้ ของบริษทั จึง
ลดลงมาก หากแต่เมื่อได้รบั ฟงั ผลประกอบการจากผูบ้ ริหารแล้วถือว่าผลประกอบการมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ
นายสมยศ สุธรี พรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมากมาย
บางบริษทั มีมูลค่าของกิจการสูงกว่าราคาหุน้ ดังนัน้ บริษัทจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมราคาหุน้ ได้ บริษทั มี
ความพยายามที่จะให้ผลประกอบการออกมาดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เรื่องราคาหุ้นไม่ถือว่าอยู่ในการ
จัดการของบริษทั
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ผูบ้ ริหารจะทาหน้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ุดเพื่อ
ให้ผลประกอบการดีดงั เดิม ถือว่าปี ท่ผี ่านมาบริษทั ผ่านจุดต่ าสุดมาได้ดงั นัน้ จะต้องทาให้มกี ารเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
คุณทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม บริษทั มีการลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน การลงทุนมีความเสีย่ งอะไรบ้าง บริษัทจะรับรู้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปนั ผลได้
เมื่อใด และบริษทั ดังกล่าวพอมีลกู ค้าบ้างหรือไม่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า โดยบริษทั มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณาความเสีย่ งในทุกๆ ด้าน
ทัง้ การลงทุน ในจีน และไทย สาหรับ การลงทุน ในจีนมีผู้บริหารที่ดูแลอย่ า งใกล้ชิดคือคุ ณวิว รรธน์ เหม
มณฑารพ และดร.พิรุ ฬ ห์ เหมมณฑารพ ทัง้ นี้ ข อมอบหมายให้ คุ ณ วิว รรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบริหาร เป็ นผูช้ แ้ี จงภาพรวมธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า สาหรับความเสีย่ งในเรื่องของการ
สูญเสียลูกค้าไม่มี ลูกค้ามีความเหนียวแน่ นคุ้นเคยกันมานาน ความเสีย่ งเรื่องการผลิต ถือว่าไม่มี บริษัทมี
Productivity ทีด่ มี ากที่ผ่านมามีการสร้างบุคลากรชาวจีนที่สามารถพึงพาตนเองได้ รวมถึงได้มกี ารเพิม่ เติม
เรื่องของ Internal Control เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าไม่เกิดการทุจริตรัวไหล
่
สาหรับเรื่องต้นทุนวัตถุดบิ ระยะเวลา 2 ปี ท่ี
ผ่านมาราคาปรับสูงขึน้ อย่างต่ อเนื่องบริษัทมีการปรับราคาขายตามหลัง เหล่านี้คอื ปจั จัยความเสีย่ งต่อผล
ประกอบการของบริษทั ย่อยในประเทศจีนว่าจะดีหรือไม่ดี สาหรับภาพสัดส่วนตลาดในประเทศจีน Top Tier
1,2 จะเป็ นบริษัทน้ ามันรายใหญ่ระดับ International Brand แบ่งเป็ นเกรด A,B,C,D และอีกระดับจะเป็ น
Local Brand ดังนัน้ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดรี ะดับ Top Tier ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก ซึง่ จุดประสงค์
ของบริษทั ทีไ่ ด้เข้าไปในประเทศจีนคือการเข้าไปหากลุ่มลูกค้า Top Tier จะเป็ นบริษทั น้ ามันรายใหญ่ระดับ
International Brand มองว่าสินค้าทีเ่ ทคโนโลยีสงู คุณภาพดี ราคาสูงกว่าก็ถอื ว่าคุม้ ไม่ได้มุ่ง Local Brand
เนื่องจากการแข่งขันราคาต่ามากบริษทั ไม่สามารถแข่งขันได้ สาหรับปี 2559 ยอดขายของบริษทั ในประเทศ
จีนของข้างสูง หากต่อมาในปี 2560-2561 ยอดขายตกลงจากผลกระทบของลูกค้าในระดับ Top Tier 2 เกิด
การเปลีย่ นแปลงจากการซือ้ ขายผ่านระบบ E-Commerce มากขึน้ ในจีนทาให้ลูกค้าปรับตัวไม่ทนั ก่อให้เกิด
การสูญเสียยอดขาย
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ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ทผ่ี ่านมา เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกรอบนโยบายกากับดูแลทีด่ ี
และได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ทผ่ี ่านมา
คุณจรัญญา แสงสุขดี ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการ
จากปี ทผ่ี ่านมา ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
บริษัทให้ความสาคัญและมีเจตนารมณ์ท่ชี ดั เจนในการดาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยได้
กาหนดแนวทางดาเนินการในเรื่องดังกล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษทั โดยในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ได้จดั ให้มกี ารอบรมในหลักสูตร: การป้องกันทุจริตภายในองค์กร เพื่อเป็ น
การตอกย้า สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบตั ิของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้
ชัดเจนและถูกต้อง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี 2561
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2561 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติใน
วาระนี้)
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุนตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นหาหน( และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคน 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุม พิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อม
หนั ง สือ เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว ก่ อ นการประชุ ม และได้ ม อบหมายให้ คุ ณ วิร รธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณวิรรธน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,890.60 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 332.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.01 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,781.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 359.57 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 14.84
 ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,874.51 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 355.49 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.40 ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ
1,016.09 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 22.66 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษัท
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เพิม่ ขึน้ จากเดิม 1.46 เป็ น 1.84 เท่า หนี้สนิ รวมของบริษทั ตามงบการเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,790.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 335.97 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
23.09 ซึง่ บริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ 990.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 23.60 ล้านบาท ส่งผลให้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ลดลงจากเดิม 1.81 เป็ น 1.50 เท่า
 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ดงั นี้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

งบการเงินรวม
ปี 2561

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)

ปี 2560

งบการเงินเฉพาะ
กิ จการ
ปี 2561 ปี 2560

12.55
-0.39
-1.15

14.65
1.26
3.20

10.94
0.83
2.32

11.09
1.59
4.09

-0.43
1.10

1.36
1.08

0.90
1.09

1.71
1.08

74.05
39.29
73.66
39.69

63.34
41.91
64.49
45.76

73.56
35.30
81.97
26.88

68.63
36.94
75.21
30.37

1.84

1.46

1.81

1.50

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 2561 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

1.
2.
3.
4.

ทีป่ ระชุม ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
333,634,929
100.0000
0.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
0.0000
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วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปันผล จากผล
การดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน 2,986.46 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจานวน 11.75 ล้านบาท ดังนัน้
จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องด้วย
บริษทั ได้มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่
จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2561 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 2561 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปนั ผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,402,929
232,000
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9305
0.0695
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
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุม ปี ทแ่ี ปด (8) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษัทมี
รายชื่อดังต่อไป
1. รศ.ดร.ยอชกอเ
นิตเายชษตรวอฒน์
ชรรมชารอิสระ
2. นางมาลี
ยหมมณฑารพ
ชรรมชาร
3. ดร.พิรุฬห์
ยหมมณฑารพ
ชรรมชาร
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บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อรับ
การพิจ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ด เผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท ตัง้ แต่ วนั ที่ 14
กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่
- พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
- ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. รศ.ดร.ยอชกอเ
นิตเายชษตรวอฒน์
ชรรมชารอิสระ
2. นางมาลี
ยหมมณฑารพ
ชรรมชาร
3. ดร.พิรุฬห์
ยหมมณฑารพ
ชรรมชาร
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

(1) รศ.ดร.ยอชกอเ นิตเายชษตรวอฒน์ ชรรมชารอิสระ
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,634,929
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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(2) นางมาลี

เหมมณฑารพ
มติ

1.
2.
3.
4.

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(3) ดร.พิรุฬห์

ยหมมณฑารพ
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 6

ชรรมชาร

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

333,634,929
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ชรรมชาร
จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,634,929
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0001
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรนการประจาปี 2562
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
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบีย 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
พ.ศ.2562 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
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องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

ปี 6526 (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 2562 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม ดังนี้
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
332,420,929
0
1,214,000
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
99.6361
0.0000
0.3639
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญหี และกาหนดค่าสอบบัญหี ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535
กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารรายงานเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่
20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่ อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8134 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยประเมิน
ความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี 2561 และเป็ นปี ท่ี 1 ของผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองงบการเงิน
โดยเห็นว่า เป็ นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ มีความเป็ น
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กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม่ าเสมอ มีผลการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
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 2562 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาท
ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี าร
ตรวจสอบและรับรองบอตรส่งเสริมการลงทุน (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
ค่าสอบบอญกี
1. ค่าสอบบอญกี
2. ค่าบริชารอื่น ๆ

รอบปี บญ
อ กี 2562 (ปี ทเ่ี สนอ)
2.010 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
อ กี 2561
1.935 ล้านบาท
-

ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุ มตั ิการการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ าณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชื่อทีเ่ สนอ และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ น จานวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,402,929
0
232,000
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
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วาระที่ 8

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม
คุณทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม โครงการต่างๆ ของ
บริษทั บริษทั มีนโยบายและการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นจริงในส่วนการลดใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ ี
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกร้อนอย่างไรบ้าง
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า สาหรับเรื่อง Circular Economic บริษทั เองเป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มีการดาเนินการร่วมกัน กาหนดลึกลงไปในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านไม่ว่าจะเรื่องก๊าซเรือนกระจก
หรือเรื่องอื่นๆ ขอมอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผู้ช้แี จงภาพรวม
นโยบายดังกล่าวในบริษทั
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับนโยบายและการปฏิบตั จิ ริงเริม่ แรก
จากอุปกรณ์โรงงานพื้นฐาน ระบบสนับสนุ นต่างๆ มีความพยายามใช้วสั ดุอุปกรณ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เช่น การใช้หลอดไฟ LED การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง การลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิตใน
ขัน้ ตอนต่ า งๆ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตพลาสติก มีก ารใช้อากาศอัดสูง การจัดการประสิท ธิ ภาพของ
เครื่องจักร มีการตรวจเช็ค สภาพอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเครื่องผลิตเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการ
แสวงหาพลัง งานทดแทนเช่น เรื่องโซล่ าห์รูฟซึ่ งบริษัทมีพ้นื ที่ค่อ นข้า งมาก ในระหว่ างนี้ อยู่ระหว่างการ
คัดเลือกผูร้ บั เหมา รวมถึงบริษทั มีหน่ วยงาน R&D วิจยั ร่วมกับลูกค้าเช่น การลดน้ าหนักผลิตภัณฑ์กถ็ อื เป็ น
การลดการใช้พลาสติกน้อยลงทัง้ ในสินค้า Packaging & Automotive รวมถึงบริษทั ไม่มกี ารปล่อยน้ าเสีย ลงสู่
สิง่ แวดล้อม มีการใช้ระบบบาบัดน้าเสียภายในโรงงาน
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร เป็ นผู้
ชีแ้ จงนโยบายภาพรวมจากทีบ่ ริษทั ได้เป็ นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ตามทีไ่ ด้รบั ข้อมูลว่ามีการวาง
กรอบ Vision ในประเด็นเรื่องสิง่ แวดล้อม 2030 อีก 11 ปี ขา้ งหน้าหลายฝา่ ยมองว่าหากเศรษฐกิจของประเทศ
ยังเติบโตแบบเส้นตรง ด้วยข้อจากัดของทรัพยากรมองว่า Circular Economic ทาให้เศรษฐกิจเติบโตถึง 2-3
เท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิมในแง่ของบริษทั มีการนาหลัก 4R ประกอบด้วย Reduce, Reuse, Recycle และ
Repair มาปฏิบตั ริ วมถึงได้มกี ารหารือกับทางลูกค้ามองถึงเรื่องการให้ความสาคัญต่อสิง่ แวดล้อมลูกค้ามอง
เรื่อง EU 2030 คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีการกาหนดเป็ นอัตราส่วนอย่างชัดเจน มีการทาแผนกับลูกค้า 23 ปี
คุณทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ผู้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ความเห็น ขณะนี้มกี าร
เจรจาในระดับโลกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศโดยที่ประชุมรัฐภาคี สหประชาชาติเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กาลังหามาตรการกดดันเหล่าประเทศกาลังพัฒนา คาดว่าบริษทั ในประเทศ
ไทยน่าจะได้รบั ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามผูแ้ ทนของประเทศไทยกาลังเจรจาไม่ให้เกิดผลกับเอกชน
ซึง่ ขอชื่นชมบริษทั ในส่วนนี้ดว้ ย และได้สอบถามทัง้ นี้ตามรายงานประจาปี หน้า 70-71 และนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั บริษทั มีแผนทีจ่ ะประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันตามข้
่
อกาหนดของ
IOD เมื่อใด และจะขยายนโยบายดังกล่าวไปยังคู่คา้ Supplier และบริษทั ย่อยต่างๆ ด้วยหรือไม่
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชีแ้ จงนโยบายเกี่ ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของบริ
่
ษทั
คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชแ้ี จง สาหรับในปี 2561 บริษทั ได้มกี ารจัดทานโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันโดยมี
่
การบรรจุลงในแผนธุรกิจของบริษทั อย่างชัดเจน มีการจัดอบรมเรื่องต่อต้าน
การทุจริต คอรัปชันให้
่ กบั พนัก งาน รวมถึงการปิ ดเผยช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ทัง้ นี้การประกาศ
เจตนารมย์อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม สาหรับเรื่องการให้บริษทั ย่อยประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ทุกอย่างอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ถอื เป็ นเรื่องในใจของคณะกรรมการบริหารทุก
ท่านอยู่แล้ว
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 และกล่าวปิ ดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มผี ู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่ เติม ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 6 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
เพิม่ เติมอีก 7 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 19 ราย ผูถ้ อื หุน้
ทีม่ อบฉันทะ จานวน 25 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 44 ราย ถือ
หุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 333,634,929 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.1165 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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