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หน้า 1 ของจ านวน 14 หน้า 
 

  รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

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

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

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

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 
5. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ   กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

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

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

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

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นายประเสรฐิ ภทัรดลิก   ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทัและทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร 
2. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
2.  นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 แห่งส านกังานสอบบญัชบีรษิทั 

สอบบญัชธีรรมนิต/ิผูส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ 
3. นายอภชิยั ศรทีอง    ผูอ้ านวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงนิ 

จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  
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หน้า 2 ของจ านวน 14 หน้า 
 

 
เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าร ิสุโขธนัง เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน  24 ราย
และโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 25 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 49 ราย  

นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 333,135,221 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 58.0294 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บรษิทั   (หุน้ของบรษิัททีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วมจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 
ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตวัแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท ไม่มผีูถ้อืหุน้เป็นตวัแทน ประธานฯ ขออนุญาตให้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเป็นตวัแทนท า
หน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเริม่พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกบัวธิีการด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

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

2. ทัง้นี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั มกีารพฒันาการจดัสง่เอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) เริม่
ตัง้แต่วนัที่ 8 ก.พ. 2562 บริษัทจึงได้จดัส่งเอกสารให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดัง
ปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัส่งทางไปรษณีย ์อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ถือหุ้น ในหมวดสทิธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
ต้องการหนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ใน
รปูแบบของเล่มเอกสารสามารถแจง้กบัเจา้หน้าทีผู่ด้แูลไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

3. บรษิทัขอแกไ้ขขอ้มลูในรายงานประจ าปี หน้าที ่14 ในสว่นของลกัษณะการประกอบธุรกจิ , หน้าที ่82 ขอ้มูล
ส าคญัทางการเงนิ  และหน้าที ่84 ในสว่นของการวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ  โดยมรีายละเอยีด
ตามใบแนบรายงานประจ าปี ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัการก่อนเขา้สู่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 รวมถงึได้
มกีารแจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบล่วงหน้าแลว้ 

4. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉนัทะ ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมแต่
ละท่านจะได้รบัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ได้รบับตัรลงคะแนน 
กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

5. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล และในกรณีที่
ท่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

6. ภายหลงัที่ท่านได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุม
รบัทราบซึง่ไม่ต้องลงคะแนน  ผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในวาระใด ขอใหล้งคะแนน
ในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และส่งคนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  ทัง้นี้เพื่อความ
สะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน  เจา้หน้าที่ของบรษิัทจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนน  
“ไม่เหน็ด้วย”  และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ถอืหุ้นที่ “งดออกเสยีง”   โดยผูถ้ือหุ้นท่านใดที่ ไม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   



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 3 ของจ านวน 14 หน้า 
 

ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตั ิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนบัคะแนน และจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

7. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมคีะแนน “หนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง”  ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสยีเป็น
พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

8. กรณีทีถ่ือเป็นบตัรเสยี คอื กรณีที่มกีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน 
หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆา่บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆ่า 
หรอืกรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน) 

9. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ยกเว้น  วาระที่ 6  เรื่อง พจิารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  ต้อง
ไดร้บัอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม  โดย
บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ “ไม่เห็นด้วย”  ดงักล่าวนัน้  หักออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  
ส่วนที่เหลอื  จะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนน “เหน็ด้วย” ในวาระนัน้ๆ  ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มผีู้ใดแสดง
ความเหน็คดัคา้น หรอืแสดงความเหน็เป็นอย่างอื่น ใหถ้อืว่าทีป่ระชุม “เหน็ชอบ”  หรอื “อนุมตัเิป็นเอกฉนัท์”  
ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้ป็นการเสยีเวลาระหว่างทีร่อการนบัคะแนนเสยีง จะใหพ้จิารณาวาระถดัไป 

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชมุและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 

 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัพฤหสับด ีที่ 11 มิถุนายน 2563  ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน
พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนที่
จดัสง่ทางไปรษณีย ์
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม   ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2563 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   ประจ าปี 2563 ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,069,262     100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 



Panjawattana Plastic PCL. 

28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  

Amphur Muang, Samutsakhon 74000 

Registration No. 0107554000208 

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

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

 

หน้า 4 ของจ านวน 14 หน้า 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )มหาชน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2563 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยในรอบปี 2563 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์
การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์และไดม้อบหมายให ้คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2563 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 
ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2563 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ไดด้งันี้ 
• กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
• กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 

 



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 5 ของจ านวน 14 หน้า 
 

• กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
• กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี

 
• รวมทุกผลติภณัฑ ์

        
 
ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดร้วมและอตัราการเตบิโต  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  ตน้ทุนขายและอตัราก าไร
ขัน้ตน้  ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธ ิ เปรยีบเทยีบกบัปี 2562  ไดด้งันี้ 
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ในปี 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย ์ หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ตน้ทนุทางการเงนิ เปรยีบเทยีบกบัปี 2562  ได้
ดงันี้ 

 
 
คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวเพิม่เตมิในสว่นของสดัสว่นการกูย้มื  เป็นวงเงนิกูร้ะยะยาว 63% และเป็น
วงเงนิกูร้ะยะสัน้ 37% นัน้  ถอืว่าดขีึน้จากปีก่อน  เน่ืองจากในปีทีผ่่านมาบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งทาง
การเงนิ  โดยการแปลงสภาพเงนิกูร้ะยะสัน้เดมิทีม่อียูใ่หเ้ป็นวงเงนิกูร้ะยะยาว 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ ี

และไดม้อบหมายให้คุณจรญัญา  แสงสุขด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา   

คุณจรญัญา  แสงสุขด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการ
จากปีทีผ่่านมา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิัทให้ความส าคญัและมเีจตนารมณ์ที่ชดัเจนในการด าเนินการด้านการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยได้
ก าหนดแนวทางด าเนินการในเรื่องดงักล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั อกีทัง้ได้มกีารประเมนิตนเอง เรื่องการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดม้คีวามเหน็ใหบ้รษิทัจดัท าขอ้มูล
บางส่วนเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบตัิในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ตามค า
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติต่อไป 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัใน
รอบปี 2563 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2563 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )มหาชน( และบริษทัย่อย                            
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ งบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
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คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัผูถ้อืหุน้ พรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
− สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 2,882.28 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 2.20 

− ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัทตามงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,779.45 ล้าน

บาท ซึง่บรษิทัมสีว่นทุนเท่ากบั 1,102.82 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัดขีึน้  

โดยลดลงจากเดมิ 1.90 เหลอื 1.61 เท่า  

− ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ไดด้งันี้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 16.29 19.51 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.01 4.08 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 6.23 10.86 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 4.05 5.68 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.08 0.97 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 83.09 87.12 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  45.13 44.32 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั)  76.51 74.24 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 51.72 57.20 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.90 1.61 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 2.13 3.07 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านการตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262          100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4.   บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจา่ยเงินปันผล จาก
ผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2563 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 2,544.46 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธจิ านวน 123.66 ลา้นบาท  ดงันัน้ 
จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองดว้ย
บรษิทัไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทัเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี และพจิารณาอนุมตักิาร
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.1250 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 
71,759,993.13 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2563 ถงึ
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563  คดิเป็นอตัราเงนิปันผลทีจ่่ายเทยีบกบัก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและ
หลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมาย เท่ากบัรอ้ยละ 58.03  ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั คอื ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลในอตัราน้อยกว่าทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้
โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในการ
ด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั  

ทัง้นี้ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล ณ วนัที ่ 16 เมษายน 2564 และก าหนด
จ่ายเงนิปันผลในวนัที ่30 เมษายน 2564 

ตามทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2564 เหน็สมควร  จงึมมีตเิสนอ

ต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตาม

กฎหมาย และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติ
พจิารณาและอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมตักิาร
จ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 

 



Panjawattana Plastic PCL. 

28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  

Amphur Muang, Samutsakhon 74000 

Registration No. 0107554000208 

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

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

 

หน้า 9 ของจ านวน 14 หน้า 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผู้ใดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีส่บิ (10) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิัท
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิัทมี
รายชื่อดงัต่อไป 

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

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อรบั

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 15 

กนัยายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั คณะกรรมการบรษิัท 

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

ซึง่เป็นกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่ออกีวาระหนึ่ง 
เนื่องด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
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รายละเอยีดประวตัแิละสดัสว่นการถอืหุน้โดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสอื
เชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุม
ลงมติเกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็น
รายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

(1) นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ      กรรมการอสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,158     99.9999 
2. ไม่เหน็ดว้ย 104 0.0001 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(2) นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(3) นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณา

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบ

อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูล
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีนปี 2563 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย  และไดน้ าเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบรษิทั   

และคณะกรรมการบรษิัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย

ค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แลว้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอใหม้ผีลในปีปฎทินิ 

พ.ศ.2564 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่าย

ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 4256  (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 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดที่
เสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,275,562     99.6789 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 1,073,700 0.3211 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

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
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วธิกีารรายงานเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่
20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปี
บญัชตีิดต่อกนั โดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบรษิัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บรษิัทสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิัท สอบบญัชธีรรมนิติ จ ากดั โดยประเมิน
ความเป็นอสิระและผลการปฏบิตังิานส าหรบัปี 2563 และเป็นปีที ่3 ของผูส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ 
โดยเหน็ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มคีวามเป็น
กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ มีผลการปฏิบตัิงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

 
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการแล้ว 
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 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่เกนิ 1,930,000 บาท
ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมีการ
ตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เติม  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท กรณีมกีาร
เปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้ก าหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษัท ทัง้นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏิบตัิงานต่างจงัหวดั โดยผู้สอบบญัชตีามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบญัช ี2563 
(จ่ายจรงิ) 

1. ค่าสอบบญัช ี 1.81 ลา้นบาท 1.81 ลา้นบาท 
2. ค่าตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 0.12 ลา้นบาท 0.16 ลา้นบาท 
รวม 1.93 ล้านบาท 1.97 ล้านบาท 

 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิาณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชื่อทีเ่สนอ และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็น จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,930,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

  
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 

นายสรุเชษฐ ์ วนิิยกูล  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม จากการรณรงคก์าร
ใช้พลาสติกให้น้อยลงและการใชร้ถ EV แทนรถน ้ามนันัน้  หากวตัถุดบิของบรษิัทคอืเมด็พลาสติกที่ได้จาก
การกลัน่น ้ามนักลายเป็นวตัถุดบิทีห่ายากและราคาสงู  ทางบรษิทัมกีารวางแผนอย่างไรและมกีารหาวตัถุดบิ
อื่นทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมาทดแทนหรอืไม่  
 
นายสาธติ  เหมมณฑารพ  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ไดช้ี้แจง ปัจจุบนัเมด็พลาสติกมกีารผลติโดยการเอา
ก๊าซธรรมชาตมิาแปลง  ไม่ไดเ้กดิจากการกลัน่น ้ามนัเหมอืนแต่ก่อนจงึไม่เป็นผลกระทบ   อกีทัง้อย่างไรแลว้
ก๊าซกรรมชาติยงัมคีวามต้องการในการใช้อยู่ทัง้ในการผลติก๊าซหุงต้มหรอืการเพิ่มอุณหภูมิความร้อนใน
ประเทศเมอืงหนาว  และในปัจจุบนัโรงงานผลติเมด็พลาสตกิทัว่โลกมกีารขยายก าลงัการผลติทีม่ากขึน้  ซึ่ง
สะท้อนใหเ้หน็ว่าเมด็พลาสตกิยงัเป็นทีต่้องการของตลาดยงัไม่หายไป 10-30 ปีนี้  ประกอบกบัพลาสตกิยงั
เป็นวสัดุที่ต้นทุนต ่าและท าลายสิง่แวดลอ้มน้อยกว่ากระดาษ  เนื่องจากการเมด็พลาสตกิใช้พลงังานต ่ากว่า
การผลิตเยื่อกระดาษมาก ส่วนในเรื่องกระแสเกี่ยวกบับรรจุภัณฑ์พลาสติกทางบริษัทมีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงไปได้อย่างไร  ซึ่งอาจจะเป็นการเปลีย่นแปลงจากแขง็เป็นอ่อนลงหรอืจาก
หนาเป็นบางลงเท่านัน้  แต่คงไม่ เปลี่ยนไปเป็นใช้กระดาษหรือโลหะแทนเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ของเหลวก็ยังต้องคงเป็นพลาสติกเช่นเดิม  ส่วนในกลุ่มน ้ามนัหล่อลื่นที่จะมีการนโยบายผลักดนัให้เกิด
กฎหมายการใช้รถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV)  แทนรถยนต์สนัดาปทัว่ไป 
(Internal Combustion Engine : ICE)  ทัง้หมดในปี 2578 นัน้ ทางบรษิทัมองว่าหากถงึก าหนดแลว้กย็งัมกีาร
ใชต่้ออกีเป็น 10 ปี ไม่ไดห้ายไปเลย  เหน็ไดจ้ากในอดตีทีผ่่านมาประมาณปี 2537 ทีม่ฎีหมายก าหนดใหเ้ลกิ
ใชร้ถมอเตอรไ์ซด ์2จงัหวะ (2T) เนื่องจากต้องเตมิน ้ามนั Auto Lube ทีท่ าใหเ้กดิมลภาวะนัน้  ปัจจุบนักย็งัมี
การขายอยู่แต่จะทยอยลดน้อยลง  ดงันัน้จงึคาดว่าในช่วงนี้ยงัไม่ไดร้บัผลกระทบมากนกั  แต่ในปี 2580-2585 
น่าจะลดลงประมาณ 50%  ดงันัน้ทางบรษิทัยงัมเีวลาในการปรบัตวัใน Business Model อยู่   
 
นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในด้านสิง่แวดล้อมทางบรษิัทได้
ด าเนินการตามนโยบายของตลาดหลกัทรพัย ์ในเรื่องแนวคดิการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื (Environmental, 
Social, Governance: ESG)  ซึง่ในช่วงที่ผ่านมาบรษิทัมกีารลดการใชพ้ลงังานไดม้าก  ส่งผลใหเ้ป็นการลด
การปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ในอากาศ  นอกจากนี้บรษิัทกบัลูกคา้ไดร้่วมกนัออกแบบเพื่อลดน ้าหนักของ
ผลติภณัฑส์ง่ผลใหล้ดปรมิาณการใชพ้ลาสตกิทีน้่อยลงดว้ย  ทัง้นี้ทางบรษิทัยงัมคี านึงถงึความส าคญัของหลกั
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และลดการใช้ Carbon footprint  ส่วนปัญหาของพลาสติกนัน้ 
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ไม่ได้เกิดการใช้  แต่หากคือการก าจัดพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า  ดังนัน้บริษัทจึงมองว่า
อุตสาหกรรมพลาสตกิยงัมคีวามยัง่ยนือยู่ 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 และกล่าวปิดประชุม 

 
 
อนึ่ง  หลงัจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.00  น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่เติม  ซึ่งประกอบด้วยถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่เติมอกี 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
เพิม่เตมิอกี 5 ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 31 ราย  ผูถ้อืหุน้
ทีม่อบฉันทะ จ านวน 30 ราย รวมผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ  จ านวน  61 ราย   ถือ
หุน้รวมกนัทัง้สิน้ 334,359,970 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 58.2427 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
 
ปิดประชุม  เวลา 14.16 น. 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

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

 

 


