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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 2 เมษายน เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิว ลิป 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. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายสมยศ สุธรี พรชัย
2. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
3. นายอภิชยั ศรีทอง

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั
สอบบัญชีธรรมนิต/ิ ผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองงบการเงิน
ผูอ้ านวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
หน้า 1 ของจานวน 14 หน้า
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เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 24 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 25 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 49 ราย
นับจานวนหุ้นได้ทงั ้ สิน้ 333,135,221 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 58.0294 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (หุน้ ของบริษัททีจ่ าหน่ ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ ตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 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 นี้ บ ริษัท ได้ให้ค วามร่วมมือ กับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย โดยบริษัท ศูน ย์รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด มีการพัฒนาการจัดส่งเอกสารการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เริม่
ตัง้ แต่ วนั ที่ 8 ก.พ. 2562 บริษัท จึงได้จดั ส่งเอกสารให้ท่ านผู้ถือหุ้น ในรูป แบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดัง
ปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผู้
ถือ หุ้น ในหมวดสิท ธิของผู้ถือ หุ้น ตามนโยบายการกากับ ดูแลกิจ การ หากท่ านผู้ถือ หุ้น มีความประสงค์
ต้องการหนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ใน
รูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. บริษทั ขอแก้ไขข้อมูลในรายงานประจาปี หน้าที่ 14 ในส่วนของลักษณะการประกอบธุรกิจ , หน้าที่ 82 ข้อมูล
สาคัญทางการเงิน และหน้าที่ 84 ในส่วนของการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ โดยมีรายละเอียด
ตามใบแนบรายงานประจาปี ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั การก่อนเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รวมถึงได้
มีการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบล่วงหน้าแล้ว
4. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมแต่
ละท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน
กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ท่านต่อไป
5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ี
ท่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
6. ภายหลังที่ท่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระเสนอให้ท่ปี ระชุม
รับทราบซึง่ ไม่ต้องลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนน
“ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถอื หุ้นที่ “งดออกเสียง” โดยผูถ้ ือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บบัตรตามลาดับ
หน้า 2 ของจานวน 14 หน้า
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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
7. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนน “หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง” ( 1 หุ้น ต่ อ 1 เสียง) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
8. กรณีทถ่ี ือเป็ นบัตรเสีย คือ กรณีท่มี กี ารลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่า
หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
9. ในการนั บ คะแนนเสีย งแต่ ละวาระ ให้ถือ คะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ต้อง
ได้รบั อนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม โดย
บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม
ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่มผี ู้ใดแสดง
ความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุ มตั เิ ป็ นเอกฉันท์”
ทัง้ นี้เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนนเสียง จะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่
จัดส่งทางไปรษณีย์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2563
มติ

1.
2.
3.
4.

ที่ประชุ ม ได้ พิจารณาแล้ว มีม ติรบั รองรายงานการประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ด้ว ย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
334,069,262
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
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วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )มหาชน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2563
ประธานฯ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2563
ปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เป็ นผูก้ ล่าวสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2563 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้

ในปี 2563 บริษั ท มีส ัด ส่ ว นรายได้ แ ละอัต ราการเติ บ โตจากการขายแยกตามกลุ่ ม ผลิต ภั ณ ฑ์ ปี 2563
เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้ดงั นี้
• กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น

• กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
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• กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

• กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี

• รวมทุกผลิตภัณฑ์

ในปี 2563 บริษทั มีรายได้รวมและอัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ต้นทุนขายและอัตรากาไร
ขัน้ ต้น กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้ดงั นี้
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ในปี 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต้นทุนทางการเงิน เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้
ดังนี้

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวเพิม่ เติมในส่วนของสัดส่วนการกูย้ มื เป็ นวงเงินกูร้ ะยะยาว 63% และเป็ น
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ 37% นัน้ ถือว่าดีขน้ึ จากปี ก่อน เนื่องจากในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั มีการปรับโครงสร้างทาง
การเงิน โดยการแปลงสภาพเงินกูร้ ะยะสัน้ เดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้เป็ นวงเงินกูร้ ะยะยาว
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
บริษัทให้ความสาคัญและมีเจตนารมณ์ ท่ชี ดั เจนในการดาเนินการด้านการต่ อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยได้
กาหนดแนวทางดาเนินการในเรื่องดังกล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษทั อีกทัง้ ได้มกี ารประเมินตนเอง เรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้มคี วามเห็นให้บริษทั จัดทาข้อมูล
บางส่วนเพิ่มเติม เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมเข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่ อต้านคอร์รปั ชันตามค
่
า
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี 2563
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2563 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติใน
วาระนี้)
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )มหาชน( และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุม พิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
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คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
− สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,882.28 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 2.20
− ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,779.45 ล้าน
บาท ซึง่ บริษทั มีสว่ นทุนเท่ากับ 1,102.82 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ดีขน้ึ
โดยลดลงจากเดิม 1.90 เหลือ 1.61 เท่า
− ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ปี 2562
ปี 2563
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
19.51
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
16.29
4.08
อัตรากาไรสุทธิ (%)
2.01
10.86
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
6.23
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
5.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
4.05
0.97
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
1.08
อัตราส่วนสภาพคล่อง
87.12
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
83.09
44.32
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
45.13
74.24
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
76.51
57.20
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
51.72
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
1.61
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
1.90
3.07
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
2.13
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุม ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่ ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 4

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิ การจ่ายเงินปันผล จาก
ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน 2,544.46 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 123.66 ล้านบาท ดังนัน้
จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เนื่องด้วย
บริษทั ได้มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่
จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก และพิจารณาอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.1250 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
71,759,993.13 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลทีจ่ ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและ
หลังหักสารองไว้ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 58.03 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษทั คือ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าทีก่ าหนดข้างต้นได้
โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2564
ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นสมควร จึงมีมติเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตาม
กฎหมาย และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่ งออกให้เป็ น สามส่ว นไม่ ได้ ก็ให้อ อกโดยจานวนใกล้เคีย งที่สุด กับ ส่วนหนึ่ งในสาม ( 1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทส่ี บิ (10) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษัท
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษัทมี
รายชื่อดังต่อไป
1. นายณัฐวุฒ ิ
เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ
2. นายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
3. นายวิวรรธน์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อรับ
การพิจารณาเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการตามหลัก เกณฑ์ท่ีได้เปิ ด เผยไว้ในเว็บไซต์ ข องบริษัท ตัง้ แต่ วนั ที่ 15
กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายัง บริษทั คณะกรรมการบริษัท
ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มสี ่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.

นายณัฐวุฒ ิ
นายคงศักดิ ์
นายวิวรรธน์

เขมะโยธิน
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
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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
ลงมติเกี่ยวกับการแต่ งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็ น
รายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(2) นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(3) นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 6

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

กรรมการอิสระ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,158
104
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0001
0.0000
0.0000

กรรมการ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

กรรมการ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้า งอิง กับ ธุ ร กิจ หรือ อุ ต สาหกรรมในประเภทเดีย วกับ บริษั ท หรือ ใกล้ เคีย งกับ บริษั ท และอ้า งอิง ข้อ มู ล
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนปี 2563 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และได้นาเสนอการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิทนิ
พ.ศ.2564 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
− ประธานกรรมการ
− ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
− ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
− ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
− กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

ปี 2564 (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 ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามรายละเอียดที่
เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
333,275,562
99.6789
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
1,073,700
0.3211
4. บัตรเสีย
0
0.0000
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
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
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วิธกี ารรายงานเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่
20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี
บัญ ชีติดต่ อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้ สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8134 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยประเมิน
ความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี 2563 และเป็ นปี ท่ี 3 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
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ ดูแลกิจการแล้ว
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 2564 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 1,930,000 บาท
ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการ
ตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี าร
เปิ ด บริษัท ย่ อ ยในระหว่า งปี ให้ก าหนดค่ าสอบบัญ ชีได้ไม่ เกิน 100,000 บาทต่ อ หนึ่ งบริษัท ทัง้ นี้ ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานต่ างจังหวัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รวม

รอบปี บญ
ั ชี 2564
(ปี ทเ่ี สนอ)
1.81 ล้านบาท
0.12 ล้านบาท
1.93 ล้านบาท

รอบปี บญ
ั ชี 2563
(จ่ายจริง)
1.81 ล้านบาท
0.16 ล้านบาท
1.97 ล้านบาท

ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถอื หุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุ ม ลงมติ พิจ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และก าหนดค่ าสอบบัญ ชี ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ าณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชื่อทีเ่ สนอ และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ น จานวนเงินไม่เกิน 1,930,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม
นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม จากการรณรงค์การ
ใช้พลาสติกให้น้อยลงและการใช้รถ EV แทนรถน้ ามันนัน้ หากวัตถุดบิ ของบริษัทคือเม็ดพลาสติกที่ได้จาก
การกลันน
่ ้ ามันกลายเป็ นวัตถุดบิ ทีห่ ายากและราคาสูง ทางบริษทั มีการวางแผนอย่างไรและมีการหาวัตถุดบิ
อื่นทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาทดแทนหรือไม่
นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้แี จง ปั จจุบนั เม็ดพลาสติกมีการผลิตโดยการเอา
ก๊าซธรรมชาติมาแปลง ไม่ได้เกิดจากการกลันน
่ ้ามันเหมือนแต่ก่อนจึงไม่เป็ นผลกระทบ อีกทัง้ อย่างไรแล้ว
ก๊าซกรรมชาติยงั มีความต้องการในการใช้อยู่ ทงั ้ ในการผลิตก๊าซหุงต้มหรือการเพิ่มอุณหภู มิความร้อนใน
ประเทศเมืองหนาว และในปั จจุบนั โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกทัวโลกมี
่
การขยายกาลังการผลิตทีม่ ากขึน้ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าเม็ดพลาสติกยังเป็ นทีต่ ้องการของตลาดยังไม่หายไป 10-30 ปี น้ี ประกอบกับพลาสติกยัง
เป็ นวัสดุท่ตี ้นทุนต่ าและทาลายสิง่ แวดล้อมน้อยกว่ากระดาษ เนื่องจากการเม็ดพลาสติกใช้พลังงานต่ ากว่า
การผลิตเยื่อกระดาษมาก ส่วนในเรื่องกระแสเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์พ ลาสติกทางบริษัทมีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงไปได้อย่างไร ซึ่งอาจจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงจากแข็งเป็ นอ่อนลงหรือจาก
หนาเป็ น บางลงเท่ านั น้ แต่ ค งไม่ เปลี่ย นไปเป็ น ใช้ก ระดาษหรือ โลหะแทนเนื่ อ งจากบรรจุ ภัณ ฑ์ สาหรับ
ของเหลวก็ย ังต้องคงเป็ นพลาสติก เช่ น เดิม ส่ว นในกลุ่มน้ ามัน หล่อลื่นที่จะมีการนโยบายผลักดัน ให้เกิด
กฎหมายการใช้รถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า (Electric Vehicle :EV) แทนรถยนต์สนั ดาปทัว่ ไป
(Internal Combustion Engine : ICE) ทัง้ หมดในปี 2578 นัน้ ทางบริษทั มองว่าหากถึงกาหนดแล้วก็ยงั มีการ
ใช้ต่ออีกเป็ น 10 ปี ไม่ได้หายไปเลย เห็นได้จากในอดีตทีผ่ ่านมาประมาณปี 2537 ทีม่ ฎี หมายกาหนดให้เลิก
ใช้รถมอเตอร์ไซด์ 2จังหวะ (2T) เนื่องจากต้องเติมน้ ามัน Auto Lube ทีท่ าให้เกิดมลภาวะนัน้ ปั จจุบนั ก็ยงั มี
การขายอยู่แต่จะทยอยลดน้อยลง ดังนัน้ จึงคาดว่าในช่วงนี้ยงั ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก แต่ในปี 2580-2585
น่าจะลดลงประมาณ 50% ดังนัน้ ทางบริษทั ยังมีเวลาในการปรับตัวใน Business Model อยู่
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงเพิ่มเติม ในด้านสิง่ แวดล้อมทางบริษัทได้
ดาเนินการตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องแนวคิดการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น (Environmental,
Social, Governance: ESG) ซึง่ ในช่วงที่ผ่านมาบริษทั มีการลดการใช้พลังงานได้มาก ส่งผลให้เป็ นการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ นอกจากนี้บริษัทกับลูกค้าได้ร่วมกันออกแบบเพื่อลดน้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์สง่ ผลให้ลดปริมาณการใช้พลาสติกทีน่ ้อยลงด้วย ทัง้ นี้ทางบริษทั ยังมีคานึงถึงความสาคัญของหลัก
เศรษฐกิจหมุ น เวียน (Circular Economy) และลดการใช้ Carbon footprint ส่วนปั ญ หาของพลาสติก นัน้
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ไม่ ไ ด้เกิด การใช้ แต่ ห ากคือ การก าจัด พลาสติก อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพมากกว่ า ดัง นั น้ บริษัท จึง มองว่ า
อุตสาหกรรมพลาสติกยังมีความยังยื
่ นอยู่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 และกล่าวปิ ดประชุม

อนึ่ ง หลัง จากเริ่ม การประชุ ม เมื่อ เวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือ หุ้น ทยอยมาลงทะเบีย นเพื่อ เข้า ร่วมประชุ ม
เพิม่ เติม ซึ่งประกอบด้วยถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
เพิม่ เติมอีก 5 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 31 ราย ผูถ้ อื หุน้
ทีม่ อบฉันทะ จานวน 30 ราย รวมผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 61 ราย ถือ
หุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 334,359,970 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.2427 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ปิ ดประชุม เวลา 14.16 น.
ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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