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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

7. นายสาธิต เหมมณฑารพ
8. นางมาลี เหมมณฑารพ
9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

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

-----มีกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม---------คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด----ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นายอภิชยั ศรีทอง

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั

3. นายสมยศ สุธรี พรชัย

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั
ผูอ้ านวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

4. นายพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจากบริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
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เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 24 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 48 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 72 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 401,357,237 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.9131 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เป็ นตัวแทน ประธานฯ ขออนุ ญาตให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเป็ นตัวแทนทา
หน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. 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 2563 ใน
รูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม แต่
ละท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บั ตรลงคะแนน
กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ท่านต่อไป
4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผู้รบั 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 หุน้ ที่ “งดออกเสียง” โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บบัตรตามลาดับ
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ทัง้ นี้สาหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ ทัง้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
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 หรือกรณีไม่ล งคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่า
หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
8. ในการนับ คะแนนเสีย งแต่ ละวาระ ให้ถือ คะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาซึง่ สินทรัพย์
จากการซื้อทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่แี ขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั และวาระที่ 10 เรื่อง
พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและไม่มสี ทิ ธิลงคะแนน และ วาระ
ที่ 8 เรื่อง พิจาณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่
เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออก จากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือ จะถือว่าเป็ น
คะแนนเสียงทีล่ งคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดง
ความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุ มตั ิเป็ นเอกฉันท์” ทัง้ นี้เพื่อมิให้เป็ นการ
เสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนนเสียง จะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
คุณสมยศ สุธรี พรชัย ทีป่ รึกษากฎหมายชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธกี ารดาเนินการประชุมเพิม่ เติม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั ในเรื่องการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงขอชีแ้ จง
ระเบียบการประชุมเพิม่ เติม ดังนี้
1. งดใช้การใช้ไมโครโฟนร่วมกัน
โดยกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดง
ความเห็น กรุณาเขียนคาถามและส่งให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั หรือเดินเข้ามาใกล้ๆหน้าเวที เพื่อให้ได้
ยินคาถามทีช่ ดั เจน
2. ในขณะทีร่ ่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุ้นทุกคนพร้อม
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หนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่ง
ทางไปรษณีย์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2562
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 2

ที่ประชุ มได้พิจ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2562 ด้ว ย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
401,906,261
99.9999
ไม่เห็นด้วย
400
0.0001
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2562
ประธานฯ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2562
ปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เป็ นผูก้ ล่าวสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2562 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้

ในปี 2562 บริษัท มีสดั ส่ว นรายได้แ ละอัตราการเติบ โตจากการขายแยกตามกลุ่ มผลิตภัณฑ์ ปี 2562
เปรียบเทียบกับปี 2561 ได้ดงั นี้
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 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น

 กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี
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 รวมทุกผลิตภัณฑ์

ในปี 2562 บริษทั มีรายได้รวมและอัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ต้นทุนขายและอัตรากาไร
ขัน้ ต้น กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2561 ได้ดงั นี้

ในปี 2562 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต้นทุนทางการเงิน เปรียบเทียบกับปี 2561 ได้
ดังนี้
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คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวเพิม่ เติมในส่วนของสัดส่วนการกูย้ มื เป็ นวงเงินกูร้ ะยะยาว 39% และเป็ น
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ 61% นัน้ ในปี 2563 นี้บริษทั อยู่ระหว่างดาเนินการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยการ
แปลงสภาพเงินกูร้ ะยะสัน้ เดิมทีม่ อี ยู่ให้เป็ นวงเงินกูร้ ะยะยาว
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอความเห็นในเรื่องของการจัดส่งเอกสารการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) นัน้ ว่าไม่สะดวกต่อผูถ้ อื หุน้
ประธานฯ รับทราบความเห็นดังกล่าว โดยจะประสานงานและส่งต่ อข้อคิดเห็นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
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 ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริษทั อีกทัง้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการอบรม การสือ่ สาร และให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดกิจกรรม
เพื่อเป็ นการตอกย้ า สร้า งการรับรู้ และความเข้าใจในเจตนารมณ์ และแนวทางปฏิบตั ิของบริษัทในเรื่อ ง
ดังกล่าวให้ชดั เจนและถูกต้อง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี 2562
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2562 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติใน
วาระนี้)
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุนตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และบริษทั ย่อย
สาชรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคน 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุม พิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
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 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,947.04 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 56.44 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.95 เนื่องจากมีตดิ ตัง้ เครื่องจักรเพิม่ ในสาขาย่อยที่
ประเทศจีน และมีการก่อสร้างคลังสินค้าทีส่ าขาชลบุรเี พื่อเป็ นการลดภาระค่าเช่า
 ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,931.49 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 56.98 ล้านบาท ซึง่ บริษทั มีสว่ นทุนเท่ากับ 1,015.56 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 0.53 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากเดิม 1.84 เป็ น 1.90 เท่า
 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ได้ดงั นี้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

งบการเงินรวม
ปี 2562
ปี 2561
16.29
2.01
6.23

12.55
-0.39
-1.14

2.17
1.08

-0.43
1.10

83.09
45.13
76.51
51.72

70.07
39.29
67.75
41.60

1.90
1.99

1.84
5.34

นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ในงบการเงิน ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ในส่วนของแม่พมิ พ์ทจ่ี ดั อยู่ในหมวดสินค้าคงเหลือนัน้ ไม่น่าจะถูกต้อง
น่าจะอยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่ หรือหากใช่มกี ารรับรูร้ ายได้/ค่าใช้จ่ายอย่างไร
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุ การบริษทั ได้ชแ้ี จงว่า
แม่พมิ พ์ตามธุรกิจของบริษทั มี 3 ประเภท ได้แก่ 1. แม่พมิ พ์ทล่ี ูกค้าสังผลิ
่ ต ซึง่ เป็ นส่วนใหญ่ของ
แม่พมิ พ์ทงั ้ หมด โดยจะเป็ นแม่พมิ พ์ทอ่ี ยู่ระหว่างการ Develop และรอขายให้ลกู ค้า ซึง่ เป็ นการผลิต
เพื่อ ขาย แม่พิมพ์ประเภทนี้ จึงอยู่ใ นหมวดสิน ค้าคงเหลือ 2. แม่พิมพ์รอตัดจ าหน่ ายหรือ
Amortize ซึง่ มีการตัดจาหน่ ายตามปริมาณการขายของลูกค้า แต่สุดท้ายแล้วเมื่อตัดจาหน่ ายครบ
แม่พมิ พ์น้ีจะเป็ นกรรมสิทธิข์ องลูกค้า แม่พิมพ์ประเภทนี้จะอยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียน 3.
แม่พมิ พ์ท่เี ป็ น common เป็ นแม่พมิ พ์ท่ผี ลิตให้ลูกค้าทัวไป
่ แม่พิมพ์ประเภทนี้จะอยู่ในหมวด
สินทรัพย์ถาวร
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 4

ทีป่ ระชุม ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่ ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
401,908, 982
100.0000
0.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน 3,012.49 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 86.78 ล้านบาท ดังนัน้ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษทั
ได้มีก ารจัด สรรเงิน สารองตามกฎหมายไว้ค รบเต็ม จ านวนตามที่ก ฎหมายก าหนดเรีย บร้อ ยแล้ว จึง ไม่
จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2562 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถาม ไม่มผี ถู้ ือหุ้นซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
401,908,982
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จารณาเพื่อทราบการจ่ายเงิ นปันผลระชว่างกาล จากกาไรสะสนของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 นกราคน
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคน 2562
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั
อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าทีก่ าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะ
การเงิน และสภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัย
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อื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
เห็นสมควร
จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีรายได้
จานวน 3,012.49 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 86.78 ล้านบาท
ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบ
-

การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงินจานวน
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 40,185,596.15 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมของบริษทั สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอขอให้ทป่ี ระชุมเปลีย่ นแปลงวาระนี้จากมติ
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นมติการอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ
กฏหมายทีก่ าหนดให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี
หากมีแต่วาระการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ เป็ นมติรบั ทราบ ไม่มวี าระพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี โดยความเห็นตน
มองว่าเป็ นการริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ได้ เพื่อป้ องกันข้อโต้แย้งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปั นผลประจาปี ขอให้บริษทั พิจารณาแก้ไขวาระดังกล่าวด้วย
คุณสมยศ สุธรี พรชัย ทีป่ รึกษากฎหมาย ได้ชแ้ี จงว่าทางบริษทั ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงการพิจารณาวาระ
ดังกล่าวได้ เนื่องจากตาม พรบ.บริษทั มหาชน ได้กาหนดเรื่องวาระการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนัน้ ให้
เป็ นวาระรับทราบในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นได้ ทัง้ นี้ในการ
ประกาศวาระเชิญประชุมนัน้
ทางบริษทั ได้มกี ารตรวจสอบและหารือกับสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และปฏิบตั ติ ามแนว
ปฏิบตั ขิ องบริษทั อื่นๆ อีกทัง้ ตามข้อเท็จจริง ในเดือนมีนาคม 2563 ทางบริษทั ได้มกี ารกาหนดการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี โดยได้มกี ารกาหนดวันทีจ่ ่ายเงินปั นผล และกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิ
ได้รบั ปั นผล (Record Date) ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) จึงทาให้บริษทั ต้องมีการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และการจ่ายเงินปั นผลออกไป
ต่อมาตามมติคณะกรรมการบริษทั วันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ผู้
ถือหุน้ ในอัตราเดิม และกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั ปั นผล (Record Date) เป็ นวันเดิม กับทีไ่ ด้
กาหนดในการจ่ายเงินปั นผลประจาปี จึงไม่ถอื เป็ นการริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดที าง
บริษทั ได้บนั ทึกข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้เสนอนี้ในรายงานการประชุมนี้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกาไรสะสมของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกาไรสะสมของบริษทั ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี าร
ลงมติในวาระนี้)
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วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จาก
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริษทั
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ก่อนเข้าสูก่ ารพิจารณารายละเอียดของวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการ
พิจารณา เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องและ
แนวทางปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ขอเชิญกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระการประชุมนี้ออกจากห้องประชุม ทัง้ นี้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้
เสียและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิลงคะแนนในวาระการประชุมนี้ได้แก่ 1) นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ 2) นางมาลี
เหมมณฑารพ
ทัง้ นี้ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระและสารสนเทศเกีย่ วกับ รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายละเอียดปรากฏตาม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3) และ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4) ตามลาดับ
โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้
1. วันเดือนปี ทเ่ี กิดรายการ

:

ภายหลังจากวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

2. คู่กรณีทเ่ี กีย่ วข้องและความสัมพันธ์
ผูจ้ ะซือ้
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ะขาย
: นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ความสัมพันธ์
: ผูจ้ ะขาย นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพเป็ นกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของ ผูจ้ ะซือ้ บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ประเภทสินทรัพย์
: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้างบนพื้น ที่ โฉนดเลขที่ 24421 บางบอน เขต/
อาเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 2-1-64 ตารางวา
สถานทีต่ งั ้
: 19,21 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 63 แขวง/ตาบลคลองบางบอน เขต/
อาเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มูลค่าสิง่ ตอบแทน
: 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
เงื่อนไขการชาระราคา
: แบ่งจ่ายเป็ น 2 งวด งวดแรกร้อยละ 10 ในวันทีท่ าสัญญาจะซือ้ จะขาย
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และงวดทีส่ องร้อยละ 90 ในวันที่จดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิที์ ก่ รมทีด่ นิ
เกณฑ์การกาหนดราคา : ราคาที่ไ ด้ มีก ารประเมิน มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน โดยบริษั ท ประเมิน มู ล ค่ า
ทรัพ ย์สิน ในตลาดทุ น และผู้ป ระเมิน หลัก ที่ไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ที่ สช.24/2555
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4. สรุปความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจ ารณาข้อ ดีแ ละข้อ เสีย ของการเข้า ท ารายการ ผลกระทบต่ อ ฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงาน ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ความเสีย่ งของการเข้าทารายการ ทีป่ รึกษาฯ เห็น
ว่าผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการซือ้ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจากนายคงศักดิ ์ เหมณฑารพ ในครัง้ นี้
เนื่องจากราคาสาหรับการเข้าซือ้ สินทรัพย์ในครัง้ นี้มมี ูลค่าต่ ากว่าราคาประเมินซึง่ ประเมินโดยผูป้ ระเมิน
อิสระ โดยการเข้าทารายการจะทาให้บริษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิบนที
์ ด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างซึง่ ถือเป็ น
ฐานที่ตัง้ การผลิต ที่ส าคัญ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ท าให้ก ารด าเนิ น การต่ า งๆ สามารถท าได้โ ดยมุ่ ง หวัง
ผลตอบแทนระยะยาว อีกทัง้ จะทาให้บริษทั ฯ ไม่มภี าระค่าเช่าตามสัญญาปั จจุบนั และเพิม่ โอกาสในการ
รวมศูนย์กลางการผลิตไว้ทแ่ี ถบบางบอน สมุทรสาคร ซึง่ จะทาให้มแี นวโน้มประหยัดค่าใช้จ่าย และทาให้
มีการจัดการต่างๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้เพิม่ เติม อย่างไรก็ดี ผูถ้ อื หุน้ ควรคานึงถึงข้อด้อยและความเสีย่ ง
จากการเข้าทารายการ เช่น ภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ทางการเงินเพิม่ ขึ้น รายจ่ายต่อเนื่องทีเ่ กิดจากการ
เข้าทารายการ เป็ นต้น
ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาซึง่ สินทรัพย์จากการ
ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยูท่ แ่ี ขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ทีม่ คี วาม
สมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม
ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิลงคะแนน ได้งดออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาซึง่ สินทรัพย์จากการซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ทแ่ี ขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหม
มณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั มีจานวน 189,967,313 เสียง
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ราคาค่าเช่าทีด่ นิ ดังกล่าว และ
การซือ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นภาระของบริษทั หรือไม่ มีการคานวณอัตรา ROA แล้วเป็ นอย่างไร
นางพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั ได้ชแ้ี จงว่า ค่า
เช่าดังกล่าวเดือนละ 651,300 บาท เป็ นการเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ซึง่ เดิมทีเป็ นฐานการผลิตแห่ง
แรกของบริษทั โดยก่อตัง้ มากว่า 30 ปี และเป็ นโรงงานทีม่ พี นักงานเก่าแก่ทม่ี ฝี ีมอื แรงงานรวมถึงช่าง
เทคนิคทีม่ ปี ระสบการณ์สงู ทาให้มกี ารบริหารต้นทุนได้ดแี ละสามารถทากาไรได้ตลอดมา ซึง่ หากต้อง
ย้ายโรงงานนัน้ เพราะหมดสัญญาเช่าและโรงงานถูกขายให้บุคคลอื่น จะทาได้ยากมีค่าใช้จ่ายสูงและมี
ความเสีย่ งสูงในเรื่องความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
อีกทัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้มกี าร
เปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินจากการเช่าและการซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว ซึง่ พิจารณาแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม
นายพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ทางทีป่ รึกษาได้มกี าร
พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการทารายการ เนื่องด้วยเดิมทีมกี ารเสียค่าเช่าทีด่ นิ ปี ละประมาณ
7.8 ล้านบาท และราคาประเมินของสินทรัพย์จากผูป้ ระเมินอิสระ 2 รายทีอ่ ยูใ่ นรายชื่อของ กลต.และ
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ข้อเสีย และปั จจัยความเสีย่ ง ประกอบกับหากไม่ซอ้ื ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว เจ้าของกรรมสิทธิก็์ จะ
ขายให้กบั ผูอ้ ่นื ซึง่ หากบริษทั ต้องย้ายโรงงานและทาการ สร้างโรงงานขึน้ ใหม่นนั ้ จะไม่คมุ้
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง เสนอเพิม่ เติมในการแจ้งผลมติของวาระนี้ให้
ระบุหมายเหตุดา้ นท้ายว่าคะแนนเสียงดังกล่าวไม่นบั รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและไม่มสี ทิ ธิลงคะแนน
โดยระบุช่อื กรรมการให้ชดั เจน
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และการได้มาซึง่ สินทรัพย์จากการซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ทแ่ี ขวง
บางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษทั ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาซึง่ สินทรัพย์จาก
การซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ทแ่ี ขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและไม่มสี ทิ ธิลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
211,941,868
100.0000
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
0
0.0000
4. บัตรเสีย
0
0.0000
หมายเหตุ ：ไม่รวมคะแนนเสียงทัง้ หมดของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ก่อนเข้าสูก่ ารพิจารณารายละเอียดของวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการ
พิจารณา เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องและ
แนวทางปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ขอเชิญกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระการประชุมนี้ออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้รศ.ดร.
เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็ นประธานในการดาเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษ
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่ง ออกให้เ ป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ใ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคีย งที่สุดกับ ส่วนหนึ่ง ในสาม ( 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
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ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทเ่ี ก้า (9) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ซึง่ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของบริษทั มีรายชื่อ
ดังต่อไป
1. ดร.ดาริ
สุโขธนัง
กรรมการอิสระ
2. นางสาวจรัญญา
แสงสุขดี
กรรมการอิสระ
3. นายสาธิต
เหมมณฑารพ
กรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อรับ
การพิจ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ด เผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท ตัง้ แต่ วนั ที่ 13
กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายัง บริษทั คณะกรรมการบริษัท
ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่
- พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
- ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

ดร.ดาริ
นางสาวจรัญญา
นายสาธิต

สุโขธนัง
แสงสุขดี
เหมมณฑารพ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
รายละเอียดประวัตแิ ละสัดส่วนการถือหุน้ โดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือ
เชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติเกี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็ น
รายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี้
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(1) ดร.ดาริ

สุโขธนัง

กรรมการอิสระ

มติ
1.
2.
3.
4.

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(2) นางสาวจรัญญา

401,909,181
0
0
0
แสงสุขดี

มติ
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
(3) นายสาธิต เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

กรรมการอิสระ

จานวนเสียงทีล่ งมติ
401,909,077
104
0
0
กรรมการ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
401,909,181
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0001
0.0000
0.0000
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การกาชนดค่าตอบแทนกรรนการประจาปี 2563
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้า งอิง กับ ธุ ร กิจ หรือ อุ ต สาหกรรมในประเภทเดีย วกับ บริษัท หรือ ใกล้เ คีย งกับ บริษั ท และอ้า งอิง ข้อ มู ล
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทจดทะเบีย น ปี 2559 ซึ่ง จัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และได้นาเสนอการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
บริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิทนิ
พ.ศ.2563 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 2563 (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 ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุ มตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน 936,000 เสียง
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ ที่ป ระชุ ม ได้พิจ ารณาแล้ว มีม ติอนุ ม ัติก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ 2563 ตามรายละเอีย ดที่เ สนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
400,973,181
99.9671
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
936,000
0.2329
4. บัตรเสีย
0
0.0000
วาระที่ 9

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญหี และกาชนดค่าสอบบัญหี ประจาปี 2563
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 2562 และเป็ นปี ท่ี 2 ของผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองงบการเงิน
โดยเห็นว่า เป็ นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ มีความเป็ น
กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม่ าเสมอ มีผลการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
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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 2563 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาท
ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี าร
ตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี าร
เปิ ดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่ อหนึ่งบริษัท ทัง้ นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บญ
ั ชี 2563 (ปี ทเ่ี สนอ)
2.010 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2562
2.010 ล้านบาท
-

นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามรายละเอียดของค่าสอบบัญชีจานวน
2.01 ล้านบาทนัน้ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยแล้วหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น
ค่าเดินทาง ขอให้ระบุในวาระการประชุม พร้อมทัง้ แนะนาให้คณ
ุ สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ควรมาร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ด้วย
คุณจรัญญา แสงสุขดี ได้ชแ้ี จงว่า รับทราบคาถามและจะระบุรายละเอียดตามทีส่ อบถามในรายงานการประชุม
โดยรายละเอียดในส่วนของค่าสอบบัญชีจานวน 2.01 ล้านบาทนัน้ เป็ นค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีร่ วมของบริษทั ย่อย
ด้วยแล้ว ซึง่ ประกอบด้วย 1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จานวน 3 ไตรมาสของบริษทั และบริษย่อยที่
อยู่ในประเทศไทย 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย และ 3.
ค่าบริการตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรละ 40,000 บาท
ของทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด ซึง่ เป็ น
จานวนเงินทีจ่ ่ายตามสมควรและตามทีเ่ กิดขึน้ จริงในอัตราทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ฯ
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุม ลงมติพิจารณาและอนุ ม ัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 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
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มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
401,909,181
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 10 พิ จารณาอนุนตั ิ การแก้ไขเพิ่ นเติ นข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก
จากัด )นชาหน(
ประธานฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ พระราชก าหนดว่ า ด้ว ย การประชุ ม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ .2563 ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และคาชีแ้ จงกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษทั จากัด บริษทั มหาชน
จากัด สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ .2535
มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข
เพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงมีความจาเป็ นต้องทาการแก้ไข
เพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ.26 และข้อ 35. โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 8
พร้อมทัง้ มอบอานาจให้กรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการผูม้ อี านาจ
ของบริษัทมีอานาจแก้ไขเพิม่ เติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือคาสังของนายทะเบี
่
ยนหรือ
หน่วยงานราชการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ.26 และข้อ 35. พร้อมทัง้
มอบอานาจให้กรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั
มีอานาจแก้ไขเพิม่ เติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือคาสังของนายทะเบี
่
ยนหรือหน่วยงาน
ราชการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้
แก้ไขเป็ น
จากเดิม
“ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ให้จดั
ขึน้ ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใดตามทีป่ ระธาน
กรรมการ หรือ ผู้ซ่ึงได้ร ับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาหนด”

“ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ให้
จัด ขึ้น ณ ท้อ งที่อ ัน เป็ น ที่ตัง้ สานัก งานใหญ่ ข อง
บริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใดตามที่
ประธานกรรมการ หรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะกาหนด

การประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถจัดให้
มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข
ขัน้ ตอน และ วิธกี าร ทีก่ ฎหมายกาหนด”
“ข้อ 35. การประชุมผูถ้ อื หุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ข้อ 35. การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า
“ประชุมวิสามัญ”
“ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ท่ี คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ท่ี
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สุด แต่ จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่
จาหน่ ายได้แ ล้วทัง้ หมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้น ที่ไ ม่
น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้น ที่
จ าหน่ า ยได้ท ัง้ หมดเข้า ชื่อ กัน ท าหนั ง สือ ในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุน้ ก็ได้ โดยหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าให้เรียก
ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้อง
จัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ .”

สุด แต่ จ ะเห็น สมควร หรือ ผู้ถือ หุ้น หนึ่ ง คนหรือ
หลายคนอาจร้องขอเป็ นหนังสือให้คณะกรรมการ
เรี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ต ามเงื่ อ นไข
ขัน้ ตอน และ วิธกี าร ทีก่ ฎหมายกาหนด”
ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ. 35
นี้ ให้คงเดิม

นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั
ข้อ.26 นัน้
เป็ นการแก้ไขในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และเฉพาะการประชุมในประเทศ
เท่านัน้ หรือไม่ และการแก้ไขเพิม่ เติมในข้อ.35 ทีร่ ะบุขอ้ ความในหนังสือเชิญประชุมว่า ส่วนข้อความในวรรค
อื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ. 35 นี้ ให้คงเดิม นัน้ หมายความว่าอย่างไร
คุณสมยศ สุธรี พรชัย ทีป่ รึกษากฎหมาย ได้ชแ้ี จงว่า ในการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ.26 นัน้
นอกจากกฎหมายคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปี 2560 ทีม่ กี ารประกาศใช้แล้ว ในปี
2563 นี้ ได้มกี ารประกาศกฎหมายฉบับใหม่ทเ่ี ป็ นการยึดหยุน่ จากกฎหมายเดิม บริษทั จึงได้มกี ารระบุไว้
กว้างๆ ว่า การแก้ไขนัน้ ให้เป็ นตามเงื่อนไข ขัน้ ตอน และ วิธกี าร ทีก่ ฎหมายกาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายปั จจุบนั ทีม่ กี ารประกาศใช้ในเวลานัน้ ๆ
โดยหากตามกฎหมายทีม่ กี ารประกาศใช้ในขณะนี้หาก
กรรมการอยู่ต่างประเทศสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ส่วนในการแก้ไขเพิม่ เติมในข้อ.35 ทีร่ ะบุขอ้ ความว่า
ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ. 35 นี้ ให้คงเดิม นัน้ เป็ นการเข้าใจผิดของคณะทางาน ซึง่ ได้มี
การระบุขอ้ ความทีไ่ ด้มกี ารพูดคุยเข้าไป ซึง่ ในส่วนนี้จะต้องไม่มขี อ้ ความดังกล่าวในการแก้ไขดังกล่าว ดังนัน้
รายละเอียดการแก้ไขทีถ่ ูกต้องจึงมีรายละเอียด ดังนี้
แก้ไขเป็ น
จากเดิม
“ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ให้จดั
ขึน้ ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใดตามทีป่ ระธาน
กรรมการ หรือ ผู้ซ่ึงได้ร ับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาหนด”

“ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ให้
จัด ขึ้น ณ ท้อ งที่อ ัน เป็ น ที่ตัง้ สานัก งานใหญ่ ข อง
บริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใดตามที่
ประธานกรรมการ หรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะกาหนด

การประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถจัดให้
มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข
ขัน้ ตอน และ วิธกี าร ทีก่ ฎหมายกาหนด”
“ข้อ 35. การประชุมผูถ้ อื หุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ข้อ 35. การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า
“ประชุมวิสามัญ”
“ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ท่ี คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ท่ี
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สุด แต่ จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่
จาหน่ ายได้แ ล้วทัง้ หมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้น ที่ไ ม่
น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้น ที่
จ าหน่ า ยได้ท ัง้ หมดเข้า ชื่อ กัน ท าหนั ง สือ ในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุน้ ก็ได้ โดยหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าให้เรียก
ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้อง
จัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ .”

สุด แต่ จ ะเห็น สมควร หรือ ผู้ถือ หุ้น หนึ่ ง คนหรือ
หลายคนอาจร้องขอเป็ นหนังสือให้คณะกรรมการ
เรี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ต ามเงื่ อ นไข
ขัน้ ตอน และ วิธกี าร ทีก่ ฎหมายกาหนด”

ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษทั ปั ญจ
วัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษทั ปั ญจ
วัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
401,909,181
100.0000
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
0
0.0000
4. บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 11 พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม
ประธานฯ ได้รบั คาถามจากผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่ง แจ้งขอเข้าเยีย่ มชมบริษทั จึงแจ้งให้คณะทางานพิจารณาและ
ประสานงานต่อไป
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 และกล่าวปิ ดประชุม
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อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มผี ู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่ เติม ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 8 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
เพิม่ เติมอีก 3 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 32 ราย ผูถ้ อื หุน้
ทีม่ อบฉันทะ จานวน 51 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 83 ราย ถือ
หุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 401,909,181 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.0093 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ปิ ดประชุม เวลา 15.10 น.
ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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