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หน้า 1 ของจ านวน 21 หน้า 
 

  รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที ่11 มถุินายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพมหานคร 

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

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

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

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 
5. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ   กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

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

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

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

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายประเสรฐิ ภทัรดลิก   ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั    
2.  นายอภชิยั ศรทีอง    ผูอ้ านวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงนิ 

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

 4. นายพทิกัษ์ กติตอิคัรเสถยีร       ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจากบรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั 
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หน้า 2 ของจ านวน 21 หน้า 
 

เร่ิมการประชมุ 
ดร. ด าร ิสุโขธนัง เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน  24 ราย

และโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 48 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 72 ราย  

นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 401,357,237 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.9131  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

บรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  

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 2563 ใน

รปูแบบของเล่มเอกสารสามารถแจง้กบัเจา้หน้าทีผู่ด้แูลไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉนัทะ ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่

ละท่านจะได้รบัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ได้รบับัตรลงคะแนน 

กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

4. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบ

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”  และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่ “งดออกเสยีง”   โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่ไม่เหน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   
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หน้า 3 ของจ านวน 21 หน้า 
 

ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตั ิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะเกบ็บตัร

ลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนับคะแนน และจะเกบ็บตัร

ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

6. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ผูถ้อืหุน้ท่านใดที่มสี่วนได้เสยีเป็น

พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

7. กรณีทีถ่ือเป็นบตัรเสยี คอื กรณีทีม่กีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน 

หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆา่บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆ่า 

หรอืกรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน) 

8. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ยกเวน้  วาระที ่6 เรื่อง พจิารณาอนุมตัิการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัย์

จากการซื้อทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนทีด่นิโฉนดเลขที ่24421 ตัง้อยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั และวาระที ่10 เรื่อง

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้. 26 และขอ้. 35 ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

(มหาชน)  ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและไม่มสีทิธลิงคะแนน  และ วาระ

ที ่8 เรื่อง พจิาณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  ต้องไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีง  

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่

เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออก   จากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  ส่วนทีเ่หลอื  จะถือว่าเป็น

คะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ  ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่มผีูใ้ดแสดงความเหน็คดัคา้น หรอืแสดง

ความเหน็เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม “เหน็ชอบ”  หรอื “อนุมตัิเป็นเอกฉันท์”  ทัง้นี้เพื่อมิให้เป็นการ

เสยีเวลาระหว่างทีร่อการนบัคะแนนเสยีง จะใหพ้จิารณาวาระถดัไป 

คุณสมยศ สธุรีพรชยั ทีป่รกึษากฎหมายชีแ้จงเกีย่วกบัวธิกีารด าเนินการประชุมเพิม่เตมิ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ในปัจจบุนัในเรื่องการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) จงึขอชีแ้จง
ระเบยีบการประชมุเพิม่เตมิ  ดงันี้ 
1. งดใชก้ารใชไ้มโครโฟนรว่มกนั  โดยกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งการซกัถามหรอืแสดง

ความเหน็  กรุณาเขยีนค าถามและสง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทั  หรอืเดนิเขา้มาใกล้ๆ หน้าเวท ี  เพื่อใหไ้ด้
ยนิค าถามทีช่ดัเจน 

2. ในขณะทีร่่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชมุและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 

 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัพุธ ที่ 24 เมษายน 2562  ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ด้จดัส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกคนพรอ้ม
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หน้า 4 ของจ านวน 21 หน้า 
 

หนังสอืเชญิประชุมแลว้ ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัส่ง
ทางไปรษณีย ์
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม   ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2562 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2562 ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,906,261     99.9999 
2. ไม่เหน็ดว้ย 400 0.0001 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2562 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยในรอบปี 2562 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์
การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์และไดม้อบหมายให ้คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2562 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 
ในปี 2562 บริษัทมสีดัส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2562 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ไดด้งันี้ 
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 กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
 กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี
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 รวมทุกผลติภณัฑ ์

        
 
ในปี 2562 บรษิทัมรีายไดร้วมและอตัราการเตบิโต  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  ตน้ทุนขายและอตัราก าไร
ขัน้ตน้  ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธ ิ เปรยีบเทยีบกบัปี 2561  ไดด้งันี้

 
 
ในปี 2562 บรษิทัมสีนิทรพัย ์ หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ตน้ทนุทางการเงนิ เปรยีบเทยีบกบัปี 2561  ได้
ดงันี้ 
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คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวเพิม่เตมิในสว่นของสดัสว่นการกูย้มื  เป็นวงเงนิกูร้ะยะยาว 39% และเป็น
วงเงนิกูร้ะยะสัน้ 61% นัน้  ในปี 2563 นี้บรษิทัอยู่ระหว่างด าเนินการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ  โดยการ
แปลงสภาพเงนิกูร้ะยะสัน้เดมิทีม่อียู่ใหเ้ป็นวงเงนิกูร้ะยะยาว 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ได้เสนอความเหน็ในเรื่องของการจดัส่งเอกสารการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) นัน้  ว่าไม่สะดวกต่อผูถ้อืหุน้   

ประธานฯ รบัทราบความเห็นดงักล่าว  โดยจะประสานงานและส่งต่อข้อคิดเห็นให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย   

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 อกีทัง้มกีารสง่เสรมิและสนบัสนุนดา้นการอบรม การสือ่สาร และใหข้อ้เสนอแนะในการจดักจิกรรม 
เพื่อเป็นการตอกย ้า สร้างการรบัรู้ และความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบตัิของบริษัทในเรื่อง
ดงักล่าวใหช้ดัเจนและถูกตอ้ง  
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัใน
รอบปี 2562 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2562 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน( และบริษทัย่อย                            
ส าชรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแลว้ว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้ พรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
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 สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 2,947.04 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากปีก่อน 56.44 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.95  เน่ืองจากมตีดิตัง้เครื่องจกัรเพิม่ในสาขาย่อยที่

ประเทศจนี  และมกีารก่อสรา้งคลงัสนิคา้ทีส่าขาชลบุรเีพื่อเป็นการลดภาระค่าเช่า  

 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัทตามงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,931.49 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 56.98 ลา้นบาท  ซึง่บรษิทัมสีว่นทุนเท่ากบั 1,015.56 ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อน 0.53 ลา้นบาท สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้จากเดมิ 1.84 เป็น 1.90 เท่า  

 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2562 เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ไดด้งันี้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 16.29 12.55 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.01 -0.39 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 6.23 -1.14 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 2.17 -0.43 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.08 1.10 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 83.09 70.07 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  45.13 39.29 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั)  76.51 67.75 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 51.72 41.60 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.90 1.84 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 1.99 5.34 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม  ในงบการเงนิ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ขอ้ 7 ในส่วนของแม่พมิพท์ีจ่ดัอยู่ในหมวดสนิคา้คงเหลอืนัน้  ไม่น่าจะถูกต้อง  
น่าจะอยู่ในหมวดสนิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืไม่  หรอืหากใช่มกีารรบัรูร้ายได้/ค่าใชจ้่ายอย่างไร 

คุณพรมิ  ชยัวฒัน์  ประธานเจา้หน้าที่สายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั ไดช้ีแ้จงว่า  
แม่พมิพต์ามธุรกจิของบรษิทั  ม ี3 ประเภท ไดแ้ก่ 1. แม่พมิพท์ีลู่กคา้สัง่ผลติ  ซึง่เป็นส่วนใหญ่ของ
แม่พมิพท์ัง้หมด  โดยจะเป็นแม่พมิพท์ีอ่ยู่ระหว่างการ Develop และรอขายใหล้กูคา้ ซึง่เป็นการผลติ
เพื่อขาย    แม่พิมพ์ประเภทนี้จึงอยู่ในหมวดสนิค้าคงเหลือ  2. แม่พิมพ์รอตัดจ าหน่ายหรือ 
Amortize ซึง่มกีารตดัจ าหน่ายตามปรมิาณการขายของลูกคา้  แต่สุดทา้ยแลว้เมื่อตดัจ าหน่ายครบ
แม่พมิพ์น้ีจะเป็นกรรมสทิธิข์องลูกค้า  แม่พิมพ์ประเภทน้ีจะอยู่ในหมวดสนิทรพัย์หมุนเวียน  3. 
แม่พมิพ์ที่เป็น common เป็นแม่พมิพ์ที่ผลิตให้ลูกค้าทัว่ไป แม่พิมพ์ประเภทนี้จะอยู่ในหมวด
สนิทรพัยถ์าวร 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีผ่่านการตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย      401,908, 982          100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4.   บตัรเสยี 0 0.0000 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย  

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 3,012.49 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธจิ านวน 86.78 ลา้นบาท  ดงันัน้ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องดว้ยบรษิทั
ได้มีการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทั ประจ าปี 2562 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม ไม่มผีูถ้ือหุ้นซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมลงมติ
พจิารณาและอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,908,982    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาเพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระชว่างกาล จากก าไรสะสนของบริษทั ตัง้แต่วนัท่ี 1 นกราคน 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคน 2562 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทั
อาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลในอตัราน้อยกว่าทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงนิ และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปัจจยั
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อื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
เหน็สมควร 

จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายได้
จ านวน 3,012.49 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธจิ านวน 86.78 ลา้นบาท 

ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบ  

- การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน

ทัง้สิน้ไม่เกนิ 40,185,596.15 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบรษิทั สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562  

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล ณ วนัที ่5 พฤษภาคม 2563 และก าหนด
จ่ายเงนิปันผลในวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 

 นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง   ไดเ้สนอขอใหท้ีป่ระชมุเปลีย่นแปลงวาระนี้จากมติ
รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลเป็นมตกิารอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้
กฏหมายทีก่ าหนดใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี หากมแีต่วาระการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่เป็นมตริบัทราบ ไม่มวีาระพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี โดยความเหน็ตน
มองว่าเป็นการรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ได ้ เพื่อป้องกนัขอ้โตแ้ยง้สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาอนุมตักิาร
จ่ายเงนิปันผลประจ าปี ขอใหบ้รษิทัพจิารณาแกไ้ขวาระดงักล่าวดว้ย 

คุณสมยศ สธุรีพรชยั ทีป่รกึษากฎหมาย  ไดช้ีแ้จงว่าทางบรษิทัไม่สามารถเปลีย่นแปลงการพจิารณาวาระ
ดงักล่าวได ้  เน่ืองจากตาม พรบ.บรษิทัมหาชน ไดก้ าหนดเรื่องวาระการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลนัน้  ให้
เป็นวาระรบัทราบในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  ไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นได ้ ทัง้นี้ในการ
ประกาศวาระเชญิประชมุนัน้  ทางบรษิทัไดม้กีารตรวจสอบและหารอืกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์ และปฏบิตัติามแนว
ปฏบิตัขิองบรษิทัอื่นๆ  อกีทัง้ตามขอ้เทจ็จรงิ  ในเดอืนมนีาคม 2563 ทางบรษิทัไดม้กีารก าหนดการจดั
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  โดยไดม้กีารก าหนดวนัทีจ่่ายเงนิปันผล และก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธิ
ไดร้บัปันผล (Record Date) ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 
(COVID-19) จงึท าใหบ้รษิทัตอ้งมกีารเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีและการจ่ายเงนิปันผลออกไป  
ต่อมาตามมตคิณะกรรมการบรษิทัวนัที ่ 20 เมษายน 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหผู้้
ถอืหุน้ในอตัราเดมิ และก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัปันผล (Record Date) เป็นวนัเดมิ กบัทีไ่ด้
ก าหนดในการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี  จงึไม่ถอืเป็นการรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด    อย่างไรกด็ทีาง
บรษิทัไดบ้นัทกึขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้สนอนี้ในรายงานการประชุมนี้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จากก าไรสะสมของบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้ว พจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จากก าไรสะสมของบรษิทั ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีเ่สนอ (เนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีาร
ลงมตใินวาระนี้) 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาซ่ึงสินทรพัยจ์ากการซ้ือท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูก
สรา้งบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 24421 ตัง้อยู่ท่ีแขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรงุเทพมหานคร จาก
นายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ก่อนเขา้สูก่ารพจิารณารายละเอยีดของวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการ
พจิารณา  เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและ
แนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ขอเชญิกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระการประชุมนี้ออกจากหอ้งประชุม ทัง้นี้กรรมการทีม่สีว่นได้
เสยีและผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่สีทิธลิงคะแนนในวาระการประชุมนี้ไดแ้ก ่1) นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 2) นางมาล ี 
เหมมณฑารพ  

 ทัง้นี้ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระและสารสนเทศเกีย่วกบั รายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั รายละเอยีดปรากฏตาม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3) และ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) ตามล าดบั 

 
 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั  ดงันี้ 

1. วนัเดอืนปีทีเ่กดิรายการ : ภายหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 

2. คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธ ์    
ผูจ้ะซือ้   : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  

ผูจ้ะขาย : นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 

ความสมัพนัธ ์ : ผูจ้ะขาย  นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพเป็นกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของ ผูจ้ะซือ้ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)    

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ   
ประเภทสนิทรพัย ์ : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ โฉนดเลขที่ 24421 บางบอน เขต/

อ าเภอบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเน้ือที ่2-1-64 ตารางวา  

สถานทีต่ัง้ : 19,21 ถนนเอกชยั  ซอยเอกชยั63 แขวง/ต าบลคลองบางบอน เขต/

อ าเภอบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

มลูค่าสิง่ตอบแทน : 60,000,000 บาท (หกสบิลา้นบาทถว้น)   

เงื่อนไขการช าระราคา :    แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกรอ้ยละ 10 ในวนัทีท่ าสญัญาจะซือ้จะขาย

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง และงวดทีส่องรอ้ยละ 90 ในวนัที่จดทะเบยีน

โอนกรรมสทิธิท์ีก่รมทีด่นิ 

เกณฑก์ารก าหนดราคา : ราคาที่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตาม

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์ที ่สช.24/2555 
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4. สรุปความเหน็ของทีป่รกึษาฯ 

จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าท ารายการ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงาน ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการไม่เขา้ท ารายการ ความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ทีป่รกึษาฯ เหน็

ว่าผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ท ารายการซือ้ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งจากนายคงศกัดิ ์เหมณฑารพ ในครัง้น้ี 

เน่ืองจากราคาส าหรบัการเขา้ซือ้สนิทรพัยใ์นครัง้นี้มมีูลค่าต ่ากว่าราคาประเมนิซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิ

อสิระ โดยการเขา้ท ารายการจะท าใหบ้รษิทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิบ์นทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งซึง่ถอืเป็น

ฐานที่ตัง้การผลิตที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ท าให้การด าเนินการต่างๆ สามารถท าได้โดยมุ่งหวัง

ผลตอบแทนระยะยาว อกีทัง้จะท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มภีาระค่าเช่าตามสญัญาปัจจุบนั และเพิม่โอกาสในการ

รวมศนูยก์ลางการผลติไวท้ีแ่ถบบางบอน สมุทรสาคร ซึง่จะท าใหม้แีนวโน้มประหยดัค่าใชจ้่าย และท าให้

มกีารจดัการต่างๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพไดเ้พิม่เตมิ อย่างไรกด็ ีผูถ้อืหุน้ควรค านึงถงึขอ้ดอ้ยและความเสีย่ง

จากการเขา้ท ารายการ เช่น ภาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ทางการเงนิเพิม่ขึ้น รายจ่ายต่อเนื่องทีเ่กดิจากการ

เขา้ท ารายการ เป็นตน้ 

ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตั ิ การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากการ
ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่ 24421 ตัง้อยูท่ีแ่ขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ทีม่คีวาม
สมเหตุสมผล และมคีวามเหมาะสม 

ทัง้นี้ กรรมการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่สีทิธลิงคะแนน ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนน

อนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิ

โฉนดเลขที ่ 24421 ตัง้อยู่ทีแ่ขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์ เหม

มณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั มจี านวน 189,967,313 เสยีง 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง   ไดส้อบถาม ราคาค่าเช่าทีด่นิดงักลา่ว  และ
การซือ้สนิทรพัยด์งักล่าวเป็นภาระของบรษิทัหรอืไม่  มกีารค านวณอตัรา  ROA แลว้เป็นอย่างไร 

นางพรมิ  ชยัวฒัน์  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั ไดช้ีแ้จงว่า  ค่า
เช่าดงักล่าวเดอืนละ 651,300 บาท  เป็นการเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง  ซึง่เดมิทเีป็นฐานการผลติแหง่
แรกของบรษิทั โดยก่อตัง้มากว่า 30 ปีและเป็นโรงงานทีม่พีนกังานเก่าแก่ทีม่ฝีีมอืแรงงานรวมถงึช่าง
เทคนิคทีม่ปีระสบการณ์สงู  ท าใหม้กีารบรหิารตน้ทุนไดด้แีละสามารถท าก าไรไดต้ลอดมา ซึง่หากตอ้ง
ยา้ยโรงงานนัน้เพราะหมดสญัญาเช่าและโรงงานถูกขายใหบุ้คคลอื่น  จะท าไดย้ากมคี่าใชจ้่ายสงูและมี
ความเสีย่งสงูในเรื่องความต่อเนื่องของการด าเนินงาน  อกีทัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดม้กีาร
เปรยีบเทยีบตน้ทุนทางการเงนิจากการเช่าและการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว ซึง่พจิารณาแลว้
ว่ามคีวามเหมาะสม   

นายพทิกัษ์ กติตอิคัรเสถยีร  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า  ทางทีป่รกึษาไดม้กีาร
พจิารณาแลว้ว่ามคีวามเหมาะสมในการท ารายการ  เน่ืองดว้ยเดมิทมีกีารเสยีค่าเช่าทีด่นิปีละประมาณ 
7.8 ลา้นบาท  และราคาประเมนิของสนิทรพัยจ์ากผูป้ระเมนิอสิระ 2 รายทีอ่ยูใ่นรายชื่อของ กลต.และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมรีาคาสงูกว่าราคาทีต่กลงซือ้-ขาย  อกีทัง้ไดม้กีารพจิารณาถงึขอ้ด-ี
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ขอ้เสยี และปัจจยัความเสีย่ง ประกอบกบัหากไม่ซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว เจา้ของกรรมสทิธิก์จ็ะ
ขายใหก้บัผูอ้ื่น  ซึง่หากบรษิทัตอ้งยา้ยโรงงานและท าการ สรา้งโรงงานขึน้ใหม่นัน้  จะไม่คุม้ 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง   เสนอเพิม่เตมิในการแจง้ผลมตขิองวาระนี้ให้
ระบุหมายเหตุดา้นทา้ยว่าคะแนนเสยีงดงักล่าวไม่นบัรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและไม่มสีทิธลิงคะแนน 
โดยระบชุื่อกรรมการใหช้ดัเจน  
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
และการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่ 24421 ตัง้อยู่ทีแ่ขวง
บางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบรษิทั  ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์าก
การซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่ 24421 ตัง้อยู่ทีแ่ขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั  ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า สามในสี ่  (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและไม่มสีทิธลิงคะแนน  ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 211,941,868     100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ ：ไม่รวมคะแนนเสยีงทัง้หมดของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ และนางมาล ีเหมมณฑารพ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ก่อนเขา้สูก่ารพจิารณารายละเอยีดของวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการ
พจิารณา  เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งและ
แนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ขอเชญิกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระการประชุมนี้ออกจากหอ้งประชุม และมอบหมายใหร้ศ.ดร. 
เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ เป็นประธานในการด าเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็น
พเิศษ  

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 
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ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีเ่กา้ (9) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทัจด
ทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัมรีายชื่อ
ดงัต่อไป 

1. ดร.ด าร ิ   สโุขธนงั    กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ   เหมมณฑารพ กรรมการ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อรบั

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 13 

กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั คณะกรรมการบรษิัท 

ซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้   ไดพ้จิารณาตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที ่

- พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ 
- ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

1. ดร.ด าร ิ สโุขธนงั    กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ 

ซึง่เป็นกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง 
เนื่องด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

รายละเอยีดประวตัแิละสดัสว่นการถอืหุน้โดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยหนังสอื
เชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุม
ลงมติเกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เป็น
รายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
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(1) ดร.ด าร ิ สโุขธนงั   กรรมการอสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,181    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(2) นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,077     99.9999 
2. ไม่เหน็ดว้ย 104 0.0001 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

(3) นายสาธติ เหมมณฑารพ  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,181    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุนติัการก าชนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2563 

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.2563 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่าย

ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) 
1. เบีย้ประชมุ ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

 ประธานกรรมการ 25,000  บาท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท 

 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย 10,000 บาท 

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

ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 936,000 เสยีง 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 400,973,181     99.9671 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 936,000 0.2329 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าชนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2563 

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 2562 และเป็นปีที ่2 ของผูส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ 
โดยเหน็ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มคีวามเป็น
กลาง มปีระสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ  มผีลการปฏิบตัิงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
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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 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่เกนิ 2,010,000 บาท
ต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  กรณีมกีาร
ตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เติม  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท  กรณีมกีาร
เปิดบรษิัทย่อยในระหว่างปี ให้ก าหนดค่าสอบบญัชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบรษิัท ทัง้นี้ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอขา้งต้นไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2563 (ปีทีเ่สนอ) รอบปีบญัช ี2562 
1. ค่าสอบบญัช ี 2.010 ลา้นบาท 2.010 ลา้นบาท 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

 
นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง   ไดส้อบถามรายละเอยีดของค่าสอบบญัชจี านวน 
2.01 ลา้นบาทนัน้  ว่าประกอบดว้ยอะไรบา้ง รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยแลว้หรอืไม่ มคี่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น
ค่าเดนิทาง ขอใหร้ะบุในวาระการประชุม  พรอ้มทัง้แนะน าใหค้ณุสวุฒัน์  มณีกนกสกุล  ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ควรมาร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดว้ย 

คุณจรญัญา  แสงสขุด ีไดช้ีแ้จงว่า รบัทราบค าถามและจะระบุรายละเอยีดตามทีส่อบถามในรายงานการประชุม  
โดยรายละเอยีดในสว่นของค่าสอบบญัชจี านวน 2.01 ลา้นบาทนัน้  เป็นค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีร่วมของบรษิทัย่อย
ดว้ยแลว้  ซึง่ประกอบดว้ย  1. ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส จ านวน 3 ไตรมาสของบรษิทัและบรษิย่อยที่
อยู่ในประเทศไทย  2. ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิัทและบรษิัทย่อยในประเทศไทย  และ 3. 
ค่าบรกิารตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) บตัรละ 40,000 บาท 
ของทัง้บรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั ซึง่เป็น
จ านวนเงนิทีจ่่ายตามสมควรและตามทีเ่กดิขึน้จรงิในอตัราทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัฯ 

 ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 

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

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,181    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

  
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุนติัการแก้ไขเพ่ินเตินข้อบงัคบับริษทั ขอ้. 26 และข้อ. 35 ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก 

จ ากดั )นชาหน( 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วย  การประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ .2563  ซึ่งใหไ้ว้  ณ  วนัที่  18 เมษายน 2563 ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่27 มถุินายน 2557 และค าชีแ้จงกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องหา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน บรษิทัจ ากดั บรษิทัมหาชน
จ ากดั สมาคมการคา้ และ หอการคา้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่23 กนัยายน 2559 และพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ  .2535 
มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ข 
เพิม่เติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ บรษิัทจงึมคีวามจ าเป็นต้องท าการแก้ไข
เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้.26 และขอ้ 35. โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8 

 พรอ้มทัง้มอบอ านาจใหก้รรมการผูม้อี านาจของบรษิทั หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้อี านาจ
ของบรษิัทมอี านาจแก้ไขเพิม่เติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเหน็ หรอืค าสัง่ของนายทะเบยีนหรือ
หน่วยงานราชการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้.26 และขอ้ 35. พรอ้มทัง้
มอบอ านาจใหก้รรมการผูม้อี านาจของบรษิทั หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้อี านาจของบรษิทั
มอี านาจแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเหน็ หรอืค าสัง่ของนายทะเบยีนหรอืหน่วยงาน
ราชการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยมรีายละเอยีดการแกไ้ข  ดงันี้ 

จากเดมิ แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดั
ขึน้ ณ ท้องทีอ่นัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด” 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ให้
จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของ
บรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามที่
ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด 
 
การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัสามารถจดัให้
มกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ตามเงื่อนไข 
ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด”  

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุ้นคราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมวสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ที่

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมวสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ที่
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สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นที่ไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับ
เดยีวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือ
หุน้กไ็ด ้โดยหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าใหเ้รยีก
ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้อง
จดัประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีไ่ดร้บั
หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้.” 

สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือ
หลายคนอาจรอ้งขอเป็นหนังสอืใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามเงื่อนไข 
ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด” 
 
ส่วนขอ้ความในวรรคอื่นๆ ของข้อบงัคบั ขอ้. 35  
นี้  ใหค้งเดมิ 

  
นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง   ไดส้อบถาม  การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั
ขอ้.26 นัน้  เป็นการแกไ้ขในสว่นของการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  และเฉพาะการประชุมในประเทศ
เท่านัน้หรอืไม ่  และการแกไ้ขเพิม่เตมิในขอ้.35 ทีร่ะบุขอ้ความในหนงัสอืเชญิประชมุว่า สว่นขอ้ความในวรรค
อื่นๆ ของขอ้บงัคบั ขอ้. 35 นี้  ใหค้งเดมิ นัน้หมายความว่าอย่างไร 
 
คุณสมยศ สธุรีพรชยั ทีป่รกึษากฎหมาย  ไดช้ีแ้จงว่า  ในการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้.26 นัน้ 
นอกจากกฎหมายค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ (คสช.) ปี 2560 ทีม่กีารประกาศใชแ้ลว้  ในปี 
2563 นี้ ไดม้กีารประกาศกฎหมายฉบบัใหม่ทีเ่ป็นการยดึหยุน่จากกฎหมายเดมิ  บรษิทัจงึไดม้กีารระบุไว้
กวา้งๆ ว่า  การแกไ้ขนัน้  ใหเ้ป็นตามเงื่อนไข ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายปัจจุบนัทีม่กีารประกาศใชใ้นเวลานัน้ๆ  โดยหากตามกฎหมายทีม่กีารประกาศใชใ้นขณะนี้หาก
กรรมการอยู่ต่างประเทศสามารถเขา้ร่วมการประชมุได ้  สว่นในการแกไ้ขเพิม่เตมิในขอ้.35 ทีร่ะบุขอ้ความวา่ 
สว่นขอ้ความในวรรคอื่นๆ ของขอ้บงัคบั ขอ้. 35  นี้  ใหค้งเดมิ นัน้  เป็นการเขา้ใจผดิของคณะท างาน  ซึง่ไดม้ี
การระบุขอ้ความทีไ่ดม้กีารพดูคยุเขา้ไป  ซึง่ในสว่นนี้จะตอ้งไมม่ขีอ้ความดงักล่าวในการแกไ้ขดงักล่าว  ดงันัน้
รายละเอยีดการแกไ้ขทีถู่กตอ้งจงึมรีายละเอยีด  ดงันี้ 

จากเดมิ แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดั
ขึน้ ณ ท้องทีอ่นัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด” 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ให้
จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของ
บรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามที่
ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด 
 
การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัสามารถจดัให้
มกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ตามเงื่อนไข 
ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด”  

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุ้นคราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมวสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ที่

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมวสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ที่
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สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นที่ไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับ
เดยีวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือ
หุน้กไ็ด ้โดยหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าใหเ้รยีก
ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้อง
จดัประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีไ่ดร้บั
หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้.” 

สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือ
หลายคนอาจรอ้งขอเป็นหนังสอืใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามเงื่อนไข 
ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด” 
 
 

  ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่
ประชุมลงมตพิจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้. 26 และขอ้. 35 ของบรษิทั ปัญจ
วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 
มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้. 26 และขอ้. 35 ของบรษิทั ปัญจ

วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า สามในสี ่ (3/4) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 401,909,181    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 
 

ประธานฯ ไดร้บัค าถามจากผูถ้อืหุน้รายหนึ่ง  แจง้ขอเขา้เยีย่มชมบรษิทั  จงึแจง้ใหค้ณะท างานพจิารณาและ
ประสานงานต่อไป 
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 และกล่าวปิดประชุม 
 
 
 
 



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 21 ของจ านวน 21 หน้า 
 

อนึ่ง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 13.00  น. ได้มผีู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
เพิม่เตมิ  ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 8 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ
เพิม่เตมิอกี 3 ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 32 ราย  ผูถ้อืหุน้
ทีม่อบฉันทะ จ านวน 51 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ  จ านวน  83 ราย   ถอื
หุน้รวมกนัทัง้สิน้ 401,909,181 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.0093 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
 
ปิดประชุม  เวลา 15.10 น. 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

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

 

 


