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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
7. นายสาธิต เหมมณฑารพ
8. นางมาลี เหมมณฑารพ
9. ดร. พิรฬุ ห์ 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
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการ

-----มีกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม---------คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด----ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นายอภิชยั ศรีทอง
3. นายสมยศ สุธรี พรชัย
เริ่มการประชุม

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรรมการบริหาร จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 23 รายและ
โดยการมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 31 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 54 ราย
หน้า 1 ของจานวน 19 หน้า
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นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 372,650,838 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.9127 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุน้ 2 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสีย งให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เป็ นตัวแทน ประธานฯ ขออนุ ญาตให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเป็ นตัวแทนทา
หน้าทีร่ ว่ มตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ก ล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. บริษทั ขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้าที่ 3 ย่อหน้าที่ 2 ในส่วนของ
ั
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนผลในปี
ทผ่ี า่ นมา ของระเบียบวาระการประชุมที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ าร
จัดสรรเงินกาไรเพื่อ ตัง้ สารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผล จากผลการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ในหัวข้อวันทีจ่ ่ายเงินปนั ผล (ของปี 2559 ปีทเ่ี สนอ) จากเดิม วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 แก้ไข
เป็ น 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามใบแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ทีผ่ ู้
ถือหุน้ ได้รบั การก่อนเข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 รวมถึงได้มกี ารแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบล่วงหน้าแล้ว
3. บริษทั ขอแก้ไขรายงานประจาปี 2559 หน้าที่ 105-106 ในส่วนของข้อมูลสาคัญทางการเงิน โดยมีรายละเอียด
ตามใบแนบรายงานประจาปี 2560 ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั การก่อนเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ทัง้ นี้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถดูขอ้ มูลรายงานประจาปีฉบับเต็มทีแ่ ก้ไขแล้ว ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th
4. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม แต่
ละท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบีย นเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน
กรุณายกมือ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ทา่ นต่อไป
5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกี 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 ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระเสนอให้ท่ปี ระชุม
รับทราบซึง่ ไม่ตอ้ งลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้เพือ่ ความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนน “ไม่
เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ที่ “งดออกเสียง” โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บบัตรตามลาดับ ทัง้ นี้สาหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิ
แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ด้วย” และ “งดออกเสียง” เพือ่ นับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอ
ชื่อเป็ นรายบุคคล
7. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษ
ในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
หน้า 2 ของจานวน 19 หน้า
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8. กรณีทถ่ี อื เป็ นบัตรเสีย คือ กรณีท่มี กี ารลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่า
หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
9. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรือ่ ง พิจาณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ต้องได้รบั
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออก จากจานวนเสียงทัง้ หมด
ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุม “เห็นชอบ”
หรือ “อนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์” ทัง้ นี้เพือ่ มิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนนเสียง จะให้พจิ ารณาวาระ
ถัดไป
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกคนพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2559
มติ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ริ บั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2559 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 2

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
373,342,784
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2559
ประธานฯ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2559
ปรากฏตามรายงานประจาปีทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบซีด-ี รอม (CD-Rom) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปผลการดาเนินงานของ
บริษทั ในรอบปี 2559
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2559 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้

ในปี 2559 บริษัท มีส ดั ส่ว นรายได้แ ละอัต ราการเติบ โตจากการขายแยกตามกลุ่ ม ผลิต ภัณฑ์ ปี 2559
เปรียบเทียบกับปี 2558 ได้ดงั นี้
 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น

 กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
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 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี

 รวมทุกผลิตภัณฑ์

โดยรายได้จากการขายของกลุม่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ลดลง เนื่องจากตลาดรถยนต์หดตัวลงเล็กน้อย และของกลุ่ม
บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมีลดลง เนื่องจากปญั หาภาวะวิกฤตภัยแล้งต่างๆ โดยภาพรวม
แล้วเติบโตขึ้น 1 % สาเหตุทเ่ี ติบโตเล็กน้อย เนื่องจากสาเหตุขา้ งต้นและอีกส่วนหนึ่งคือ ยอดขายแม่พมิ พ์
ลดลงจากโมเดลใหม่ทส่ี ว่ นใหญ่ขายออกไปแล้วในปี 2558
สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 2,757.32 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน
28.70 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.12 จากปีก่อน
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โดยในปี 2559 บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่รี อ้ ยละ 16.93 เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 15.54 สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 10.55 เพิม่ ขึน้ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 10.63 อย่างไรก็ดอี ตั รากาไร
สุทธิรอ้ ยละ 5.11 เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนทีม่ อี ตั รากาไรสุทธิอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.61
สาหรับ ค่าเฉลี่ย ของราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลก ซึ่งจากข้อมูลราคาเม็ดพลาสติกที่รวบรวมโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าราคาเม็ดพลาสติกในปี 2559 โดยเฉลีย่ ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 9.13 จากปี
ก่อน
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องราคาวัตถุดบิ ในปี 2559 จากราคาเม็ด
พลาสติกมีราคาลดลงพอสมควรและจากผลบวกของราคาน้ ามันทีล่ ดลง ไม่ทราบว่าจะช่วยให้ลดต้นทุนมาก
น้อยแค่ไหน และอยากทราบแนวโน้มในปีน้เี ป็ นอย่างไรบ้างจากการทีต่ ลาดรถยนต์ออกรุน่ ใหม่จานวนมาก ซึง่
อาจทาให้รายได้จากค่าแม่พมิ พ์ดขี น้ึ ด้วยหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่าราคาวัตถุดบิ ที่ลดลงว่ามีผลบ้างเล็กน้อยต่อ
โครงสร้างต้นทุนสินค้าของบริษทั ทาให้บริษทั มีกาไรเพิม่ ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ราคาเม็ดพลาสติก
ของบริษทั เป็ นลักษณะลอยตัว โดยบริษทั ได้มขี อ้ ตกลงกับลูกค้าทีจ่ ะปรับราคาสินค้าได้ตามราคาเม็ดพลาสติก
ในตลาดที่ข้นึ ลง ซึ่ง ในปี น้ีราคาเม็ดพลาสติก มีแนวโน้ มแข็งค่า คือ ราคาสูงขึ้น ก็จะมีผลต่อต้นทุนเล็กน้ อ ย
เช่นเดียวกัน สาหรับค่าแม่พมิ พ์ และค่า Tooling ถ้าหากวิเคราะห์รปู แบบของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์จะเห็นว่า
ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดจะเห็นได้จากยอดขายเมื่อปี 2557 กับปี 2559 มีลกั ษณะก้าวกระโดดจาก 360
ล้านบาทเป็ น 700 ล้านบาท ซึง่ รูปแบบธุรกิจของกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ของบริษทั เป็ นลักษณะก้าวกระโดด 3 ปี
ครัง้ เมื่อมีโมเดลใหม่ออกมารายได้ก็จะก้าวกระโดดขึ้น และคงตัวอยู่สกั 2-3 ปี ซึ่งอย่างไรก็ดบี ริษทั ยัง
สามารถรักษาโมเดลเดิม พร้อมกับที่มีโมเดลใหม่ออกมาได้ โดยมีลกั ษณะเช่นเดียวกับรายได้ท่เี กิดจากปี
2557-2559 ส่วนในอนาคตปี 2560 จะเป็ นยอดขายของ Backlog ของโมเดลใหม่ทอ่ี อกมาทีจ่ ะมาผลิตในปีน้ี
เนื่องจากในปีทแ่ี ล้วยังผลิตโมเดลไม่เต็มปี ซึง่ จะช่วยให้ยอดขายเพิม่ ขึน้ และสาหรับค่า Tooling ในปี 2560 จะ
ไม่มกี ารรับรูร้ ายได้งาน Tooling ได้มากเท่าเดิม เนื่องจากเป็ น Backlog ทีไ่ ด้รบั รูไ้ ปแล้วในปี ก่อนๆ ซึง่ จะ
เกิดขึน้ อีกครัง้ ในปี 2561 และมีรปู แบบคล้ายกัน
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรือ่ งกาลังการผลิตของบริษทั มีสดั ส่วนเท่าใด
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่ากาลังการผลิตของบริษัทมีสดั ส่วนภาพรวม
ประมาณ 60%
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามสาหรับกาลังการผลิตของทุกกลุ่ม ผลิตภัณฑ์
ประมาณ 60% หรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่าสาหรับกลุ่มสินค้าทีม่ กี าลังการผลิต เพิม่ ขึ้น
ค่อนข้างมากคือกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องบริษทั มีแนวโน้มจะเพิม่ การลงทุน หรือไม่
เนื่องจากกาลังการผลิตยังคงเหลืออยู่
คุ ณ สาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร ได้ช้ีแ จงว่ า ส าหรับ การลงทุ น จะเป็ น ลัก ษณะการ
เปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักรเก่า รวมถึงเพิม่ การซือ้ เครือ่ งจักรใหม่เพือ่ รองรับยอดขายใหม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั ่น และการพัฒนาจากปีทผ่ี า่ นมา เพือ่ เป็ นการปฏิบตั กิ ารกรอบนโยบายกากับดูแลทีด่ ี
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และได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั ่น และการพัฒนาจากปีทผ่ี า่ นมา
คุณจรัญญา แสงสุขดี ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั ่น และการพัฒนา
จากปีทผ่ี า่ นมา ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ได้มนี โยบายการต่อต้านการให้สนิ บน และการคอรัปชั ่นทุกรูปแบบ โดยได้มกี ารปรับปรุง
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั ่น เพื่อทีจ่ ะรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรม และรักษาจุดยืนของบริษทั
สาหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต” หรือ CAC อยูใ่ นระหว่างการเตรียมการในรายละเอียด ซึง่ คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการใน
ปี 2560 ซึ่งท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดในส่วนรายงานนโยบายเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั ่นในปีทผ่ี า่ นมาของบริษทั ในหน้า 54-55 ของรายงานประจาปี 2559 ทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านได้รบั แล้ว
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี 2559
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2559 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบจึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้)
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุนตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และบริษทั ย่อย
สาชรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคน 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย สาหรับรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการ
บริษทั ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ท่ไี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผู้
กล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,425.53 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 83.23 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3
 ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,339.36 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
150.73 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.46 ซึง่ บริษทั มีส่วนทุนเท่ากับ 1,086.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปีก่อน 72.20 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ลดลงจากเดิม 1.46 เป็ น 1.23 เท่า
 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ได้ดงั นี้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

ปี 2559

ปี 2558

16.93
5.11
13.43

15.54
3.61
10.18
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อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

5.71
1.13

4.02
1.11

66.19
42.90
60.89
48.20

55.92
42.62
65.48
32.71

1.23
5.20

1.46
3.75

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องกาไรสุทธิทด่ี ขี น้ึ เป็ นเพราะเหตุใด จากที่
ได้เห็นกระแสเงินสดดีขน้ึ สภาพคล่องดีขน้ึ รวมถึง อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) ดีขน้ึ
เป็ นเพราะได้มกี ารชาระหนี้บางส่วนหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่าสาหรับอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(D/E ratio) เพราะส่วนหนึ่งมีการชาระหนี้ทุกปีอยูแ่ ล้ว และอีกส่วนคือกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรือ่ งของ Margin ดีขน้ึ โดยเฉพาะตัวกาไรสุทธิ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ช้แี จงว่าเมื่อปี ทแ่ี ล้วบริษทั บริหารจัดการโรงงานพ่นสีด ี
ขึน้ ค่อนข้างมาก จากเดิม ในปี 2558 ทีโ่ รงงานพ่นสีขาดทุนประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนในปี 2559 ขาดทุน
ลดลงเหลือเพียง 40 ล้านบาท ซึง่ อยูบ่ นเงือ่ นไขยอดขายทีล่ ดลงเนื่องจากรอโมเดลใหม่อยู่
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องธุรกิจโรงพ่นสีผลประกอบการในปี น้ีจะ
เป็ นกาไร หรือถึงจุดคุม้ ทุน
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้แี จงว่าทีมคณะจัดการประมาณการไว้ คาดว่าในปี
หน้าจะผ่านจุดคุม้ ทุนไปได้
คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามถึงรายการผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ อยู่ในรายงานประจาปี 2559 หน้า 124 ในส่วนของงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยอยากทราบคาอธิบาย และได้สอบถามถึงโครงการลงทุนในปี หน้า และ Business
Plan ในปี 2560-2561
คุณพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 ได้ชแ้ี จงว่าในปี 2559 ได้มกี ารทบทวนสมมติฐานทีใ่ ช้
ในการค านวณผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็ นตัวเลขที่ทางนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยประเมินขึ้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น อัตราการขึ้น ของเงินเดือน
ั ย 3 ตัวนี้ทม่ี กี ารคานวณใหม่
อัตราคิดลด และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนของพนักงาน โดยเนื่องจากปจจั
จึงทาให้ตวั เลขเป็ นผลขาดทุน
ประธานฯ ได้แถลงทีป่ ระชุม โดยขออธิบายโครงการลงทุนในปี หน้า และ Business Plan ในปี 2560-2561 ใน
วาระที่ 8 คือวาระอืน่ ๆ
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีข้อ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมลงมติเกี่ยวกับการอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเ ป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบการเงินของบริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ

1.
2.
3.
4.
วาระที่ 4

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
378,602,784
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการ
ดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ทีผ่ า่ นมา บริษทั มีรายได้จานวน 2,629.01 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 139.67 ล้านบาท ดังนัน้ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย แต่เนื่องด้วยทุนสารอง
ตามกฎหมายของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
โดยเป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 จึงไม่มกี ารจัดสรร
เงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายในปี 2560 และการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ใน
อัตราหุน้ ละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 74,630,392.85 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ของกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท และจากกาไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุนทีอ่ ยูภ่ ายใต้บงั คับอัตราภาษีรอ้ ยละ 20 ของกาไรสุทธิ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท คิดเป็นอัตรา
เงินปนั ผลทีจ่ ่าย เทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสารองไว้ตามกฎหมายเท่ากับร้อย
ละ 53.59 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ที่มสี ทิ ธิรบั ปนั ผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายปนั ผล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นสอบถามเกี่ยวกับ การจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องจานวนบัตรส่งเสริมการลงทุนในปจั จุบนั
คงเหลือกีใ่ บ และบัตรจะหมดอายุเมื่อไหร่ และในปีน้เี ป็ นเพราะเหตุใดทีก่ าไรเพิม่ ขึน้ แต่อตั ราการจ่ายเงินปนั ผล
ลดลง
คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน ได้ชแ้ี จงว่าเกีย่ วกับบัตรสงเสริมการลงทุนโดย
สาหรับบัตรที่ Active จะมีเหลือจานวน 3 ใบ และได้มกี ารขอไว้และยังไม่ได้ใช้จานวน 1 ใบ และในปีน้ีมบี ตั ร
ส่งเสริมการลงทุนทีค่ รบอายุไปแล้วจานวน 1 ใบ สาหรับบริษทั ย่อยมี 2 ใบซึง่ จะหมดอายุในปี 2562 และจะมี
เพิม่ เติมจากทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้ บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด ซึง่ ได้รบั อนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนในส่วนของการวิจยั
และการทดสอบ ซึง่ ได้รบั สิทธิ 8 ปี หากแต่ยงั ไม่มรี ายได้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุ้นทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องอัตราการจ่ายเงินปนั ผลถือว่ามีความ
เหมาะสมแล้วหรือไม่
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า อัตราการจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 ถึง
วันที่ 31 ธ.ค. 2559 โดยจ่ายในอัตราร้อยละ 53.59 ถือเป็นอัตราตามนโยบายของบริษทั แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
พิจ ารณาและอนุ ม ัติก ารจัด สรรเงิน ก าไรเพื่อ ตัง้ ส ารองตามกฎหมายและการจ่ า ยเงิน ป นั ผลจากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ไิ ม่มกี ารจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายใน
ปี 2560 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และมีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตรา
หุน้ ละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 74,630,392.85 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไร
สุทธิจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ของกิจการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุนซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท และจากกาไรสุทธิ
จากกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับอัตราภาษีรอ้ ยละ 20 ของกาไรสุทธิ ใน
อัตราหุน้ ละ 0.06 บาท คิดเป็นอัตราเงินปนั ผลทีจ่ ่าย เทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
และหลังหักสารองไว้ตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 53.59 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล
ของบริษทั โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั ปนั ผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม
2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายปนั ผล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม
2560 ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ

1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
378,602,784
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แ จ้งให้ท่ีประชุม ทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ตนเอง ดร.ดาริ สุโ ขธนัง ประธานที่ป ระชุม เป็ น
กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งใหม่ ถือเป็ นวาระทีม่ สี ่วนได้เสีย
ในการทาหน้าทีป่ ระธานในที่ประชุม ดังนัน้ เพื่อเป็ นไปตามหลักกากับดูแลกิจ การที่ด ี จึงได้เรียนเชิญ รศ.ดร.
เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและเป็ นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทาหน้าที่เป็ น
ประธานในทีป่ ระชุมเพือ่ ลงมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระแทน พร้อมกันนี้
ได้เรียนเชิญกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของบริษทั ตามวาระอีก 2 ท่าน และตนเอง รวมทัง้ หมด
3 ท่าน ออกจากห้องประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เฉพาะวาระที่ 5 เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานฯในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี เฉพาะวาระที่ 5 เรือ่ ง พิจารณา
และอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ง
อย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ ในตาแหน่ งนาน
ทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ในครังนี
้ ้เป็ นการประชุมปีทห่ี ก (6) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ซึง่ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ตามวาระ
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
ดร.ดาริ
สุโขธนัง
กรรมการอิสระ
2.
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการอิสระ
3.
นายสาธิต
เหมมณฑารพ
กรรมการ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 26
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เ สียในวาระนี้ ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามที่
- พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
- ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

ดร.ดาริ
สุโขธนัง
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
นายสาธิต
เหมมณฑารพ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
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ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่อ งด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อนั จะก่อให้เ กิดประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
รายละเอียดประวัตแิ ละสัดส่วนการถือหุน้ โดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือ
เชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานฯเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติเ กี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็ น
รายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี้
(1) ดร.ดาริ สุโขธนัง
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
1. เห็นด้วย
378,606,424
0.0000
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
0
0.0000
4. บัตรเสีย
0
(2) นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
378,606,424
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

(3) นายสาธิ ต เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
378,606,424
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานฯในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เฉพาะวาระที่ 5 เรือ่ ง
พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ ได้เรียนเชิญกรรมการทีต่ อ้ งออก
จากตาแหน่งกรรมการตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเรียนเชิญ ดร.ดาริ สุโขธนัง
เป็ นประธาน ฯ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญตามเดิม
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุนตั ิ การกาชนดค่าตอบแทนกรรนการประจาปี 2560
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน ปี 2558 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ได้นาเสนอการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มผี ลในปีปฎิทนิ พ.ศ.2560
เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธานกรรมการ

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
25,000 บาท

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

15,000 บาท

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

15,000 บาท

 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท

 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

10,000 บาท
10,000 บาท
1,000,000 บาท

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครังนี
้ ้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน 936,000 เสียง
ประธานฯเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอดังกล่าว
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
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มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
377,670,424
0
936,000
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
99.7528
0.0000
0.2472
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญหี และกาชนดค่าสอบบัญหี ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535
กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารรายงานเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่
20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี
บัญชีตดิ ต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นบริษทั ผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของนายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยประเมินความเป็ น
อิสระและผลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี 2559 และเป็ นปี ท่ี 4 ของผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองงบการเงิน โดยเห็น
ว่า เป็ นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ มีความเป็ นกลาง มี
ประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตรงตามเวลาอย่างสม่าเสมอ มีผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม
อยู่ ใ นระดับ ที่น่ า พอใจ มีค วามเป็ น อิส ระเพีย งพอ เห็น สมควรให้เ สนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒ ิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517
แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย เฉพาะ
บริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยูใ่ นประเทศไทยสาหรับปี 2560
ทัง้ นี้ถอื เป็ นปีท่ี 5 ของของนายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสานักงานสอบบัญชี
บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
และกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 1,905,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี ารเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้
ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษทั
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ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น
ไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอืน่ ๆ

รอบปีบญ
ั ชี 2560
(ปีทเ่ี สนอ)
1.905 ล้านบาท
-

รอบปีบญ
ั ชี 2559
1.855 ล้านบาท
-

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 ตามรายละเอียดที่
เสนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชื่อทีเ่ สนอ
และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,905,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
379,356,424
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 เติมภายหลังจากที่ขอให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ
ประธานคณะกรรมเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปโครงการลงทุนในปี หน้า และ Business Plan ในปี 25602561 ตามทีค่ ณ
ุ จิตต์ สาวิตต์กุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามก่อนหน้านี้
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับแผนงานในอนาคต หากมองระยะสัน้ ๆ
ในปี 2560 จะเป็ นเรือ่ งแผนการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงเครื่องจักรล้าสมัย และการนาเครื่องจักรใหม่มาทดแทน
และสาหรับเรือ่ งของโครงการลงทุนจะเป็นการลงทุนทีป่ ระเทศจีนซึง่ อยูใ่ นระหว่างศึกษารายละเอียดกันอยู่ ซึง่
ทางคุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร จะชี้แจงให้ทราบในลาดับต่อไป สาหรับการดาเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยซึง่ มีกาลังการผลิตเหลืออยู่จานวนหนึ่ง ดังนัน้ แผนในปีน้จี ะมีการพยายามขยายตลาดเพิม่
มากขึน้ ในส่วนของกลุ่มสินค้า Packaging และ Auto part โดยปจั จุบนั ก็มลี ูกค้าทีเ่ ป็ น Backlog ทีจ่ ะมียอดขาย
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ในปี 2561-2563 อยูจ่ านวนหนึ่งซึง่ เป็ นยอดขายส่วนเพิม่ จากปจั จุบนั ทีข่ าย และหากในอนาคตยอดขายเหล่านี้
เกินกาลังการผลิตของบริษทั ก็อาจจะมีแนวโน้มการขยายโรงงานเพิม่ เติม ซึง่ เป็ นเรือ่ งของอนาคต
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงเรื่องของโครงการลงทุน ว่า ตามทีไ่ ด้เคยแจ้ง
ให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบทีผ่ า่ นมาจากกิจกรรม Opportunity Day เมื่อปลายปี 2559 และจากรอบทีผ่ ่านมา
เรือ่ งของการขยายตลาดในประเทศจีนซึง่ ปจั จุบนั บริษทั มีการเช่าโรงงานอยู่ 2 แห่งด้วยกัน โดยเริม่ ดาเนินงาน
มาประมาณ 5 ปี สาหรับผลประกอบการ โดยถ้ามองจาก Contribution margin จะอยู่ทป่ี ระมาณ 9% เกือบๆ
10% จากทีเ่ มื่อปี ก่อนๆ มีอตั ราทีป่ ระมาณ 6% และในส่วนของยอดขายจากเดิม 160 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็ น
250 ล้านบาท จะเห็น ได้ว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่ อเนื่อ ง ซึ่ง หากมองเชิงมหภาคประเทศจีน มีประชากร
มากกว่าประเทศไทยถึง 20 เท่า และมีโครงสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ว่าตลาดใน
ประเทศจีนเป็ นตลาดเปิด มีคแู่ ข่งมากรายสาหรับกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่ว่าจะคู่แข่งของจีนเอง อเมริกา ยุโรปและ
เอเชีย รวมถึงด้านคุณภาพสินค้า ด้านเทคโนโลยี และด้านราคา โดยภาพรวมแล้วจึงมีการการแข่งขันรุนแรง
กว่าในประเทศไทยทีม่ คี ่แู ข่งหลักๆ เพียงไม่กร่ี าย ทัง้ นี้บริษทั เองค่อนข้างโชคดีทม่ี กี ารเตรียมความพร้อมมา
พอสมควร และใช้เวลาในการเติบโตค่อนข้างนาน แต่การใช้เวลานานถือเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่น และความ
มั ่นคงของบริษทั ในแง่ของการได้รบั การยอมรับจากลูก ค้าในต่างประเทศ บริษทั เองพยายามใช้ความสามารถ
ในการแข่งขัน ทรัพยากร ระบบ TPM บุคลากร เทคโนโลยี และประสบการณ์ ตลอดจนสินทรัพย์ในประเทศ
ไทยมาพัฒนา โดยในบรรดาผูผ้ ลิตทัง้ หมดในเมืองเทียนจิน บริษทั ได้รบั การยอมรับว่าเป็ น 1 ใน 2 ของผูผ้ ลิตที่
ดีทส่ี ดุ ในตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลืน่ และจะมีการขยายตลาดต่อไปในกลุ่มอาหารและเคมีมากขึน้ ดังนัน้ นี่
คือภาพใหญ่ของทิศทางการลงทุนในประเทศจีนทีจ่ ะต้องมีการเดินหน้าต่อไป การเติบโตในประเทศจีนยังคงมี
ความต่อเนื่อง แต่ว่า ด้วยการทีบ่ ริษทั มีการเช่าโรงงาน 2 อาคาร เมื่อลูกค้ารายใหญ่มกี ารมาเยีย่ มชมโรงงาน
ด้วยความทีพ่ น้ื ทีน่ ้อย จึงทาให้ดวู า่ อาคารต่างๆ กระจัดกระจาย ทางบริษทั มองว่าด้วยผลประกอบการที่มกี าร
เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างกาไรอย่างต่อเนื่อง จึงมีความมั ่นใจว่าจะสามารถสร้างโรงงานได้ดว้ ยตนเอง โดยปีน้ี
จะมีการซือ้ สินทรัพย์ มีการหาซือ้ ทีด่ นิ และสร้างโรงงาน โดยเนื้อทีป่ จั จุบนั ทีใ่ ช้อยูป่ ระมาณ 8,000 ตารางเมตร
โดยจะสร้างแบบ Double size ประมาณ 15,000 ตารางเมตร เมื่อก่อสร้างโรงงานใหม่เรียบร้อยจะย้ายไป
โรงงานใหม่ และสาหรับส่วนของการเงิน ในส่วนของเงินลงทุนบริษทั แม่จะมีการลงทุนให้ส่วนหนึ่งและส่วนที่
เหลือจะขอสินเชื่อเพิม่ โดยใช้เงินค่าเช่าทีบ่ ริษทั ได้ผอ่ นจ่ายทุกเดือนมาชาระ ดังนัน้ ในแง่ของ Cash Flow หรือ
ว่าความสามารถในการชาระหนี้ ภาระทางการเงินอาจจะไม่สงู มากนัก โดยจะมีโครงการก่อสร้างโรงงาน ซึง่
หากเริม่ ก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ปีน้ี จะสามารถสร้างเสร็จและมีการรับรูร้ ายได้ในไตรมาส 3 ของปี 2561 แต่
หากการก่อสร้างล่าช้าไปเริม่ ในไตรมาส 3 ของปี น้ีนัน้ จะทาให้ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็น ในช่วงไตร
มาส 4 ซึง่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ทาให้ไม่สามารถก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ อาจจะเป็ นการทา
ฐานรากไว้ก่อนและหยุดไว้ เมื่อผ่านพ้นฤดูหนาวจะเริม่ การก่อสร้างต่อและการรับรูร้ ายได้อาจจะต้องล่าช้า
ออกไปถึงปี 2562 สาหรับตัวโรงงานใหม่อาจจะยึดโครงสร้างตลาดเดิมคือกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น และ
อาจจะเริม่ กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ ายาเคมี เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า และน้ ายาปรับ
ผ้านุ่มโดยผลิตสินค้าทีเ่ ป็ นลักษณะแกลลอน
คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณถึงการอธิบายเรื่อง
Business Plan และได้สอบถามว่าในระยะเวลาอีก 1-2 ปีน้จี ะมีการเพิม่ ทุนใช่หรือไม่
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ประธานฯ ได้ชแ้ี จง โดยการอธิบาย Business Plan เมื่อสักครู่ยงั ไม่มกี ารกล่าวถึงเรือ่ งของการเพิม่ ทุน หากมี
การเพิม่ ทุนจะต้องมีการนาเข้าสู่ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาก่อน รวมถึงจากทีไ่ ด้รบั ฟงั กระแสเงิน
สดของบริษทั ยังบริหารจัดการได้อยู่
คุณ ชัช วาลย์ พิพ ัฒน์ ธรรมกุ ล ผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม ด้ว ยตนเอง ได้ส อบถามเรื่อ งรายได้ก ลุ่ มบรรจุ ภ ัณ ฑ์
น้ามันหล่อลื่นทีม่ สี ดั ส่วนรายได้คอ่ นข้างสูง ในอนาคตหากมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเข้ามาจะมีผลกระทบอย่างไร
บ้าง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ช้แี จงว่า สาหรับคาอธิบายจะต้องแยกออกเป็ น 2 ด้าน
คือ ด้านแรกเดิมทีพน้ื ฐานน้ามันหล่อลื่นในอดีตมีสดั ส่วนยอดขายเป็ น 80% ของบริษทั ซึง่ ในปจั จุบนั ได้มกี าร
เพิม่ สัดส่วนรายได้กลุ่มอื่นๆ เข้ามาเพิม่ เติมจนรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นลดลงเหลือประมาณ 50%
เพือ่ เป็นการบริหารความเสีย่ งเรือ่ งสัดส่วนรายได้ซง่ึ ไม่เกีย่ วข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แต่เป็ นการรองรับ
ลูกค้าในหลายๆ Segment เพื่อทีจ่ ะมีความสามารถในการรองรับความเสียดทานทางเศรษฐกิจ อีกด้านหนึ่ง
หากมองทิศทางของรถไฟฟ้าในระยะเวลา 5 ปี ถอื ว่าเทคโนโลยีในตอนนี้ยงั ไม่ตกผลึกเท่าทีค่ วรซึง่ ยังไม่มคี ่าย
ั าจะไปในทิศทางใด โดยค่ายรถยนต์ใหญ่ยงั มีการลงทุนและผลิตระบบเครื่องยนต์
รถยนต์ใหญ่ใดกล้าฟนธงว่
ภายในทีเ่ ป็นประเภทสันดาปอยู่ ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นค่ายรถยนต์ Honda Toyota Mitsubishi การผลิตหลักๆ ยังคง
เป็ นเครื่องยนต์ Engine ธรรมดาอยู่ ทิศทางในอนาคตเทคโนโลยีใหม่ทเ่ี ป็ นไปได้จริงๆ จะเป็ นเทคโนโลยี
Hybrids ทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ ซึง่ อย่างไรก็จะต้องมีการเปลีย่ นถ่ายน้ ามันหล่อลื่นตามระยะเวลาอยู่ด ี ดังนัน้
ส่วนของ short term จะมีความชัดเจนจริงๆ ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์มนั หล่อลื่นน่าจะไม่มผี ลกระทบ โดยลูกค้า
ของบริษทั ทีเ่ ป็ นแบรนด์ผผู้ ลิตน้ ามันในระดับโลกก็ทยอยสร้างโรงงานบรรจุ น้ ามันเพิม่ ขยายกาลังการผลิต ซึง่
สาหรับแบรนด์ผผู้ ลิตน้ ามันในระดับโลกก็คงได้มผี ลการ Research และมองว่าตลาดยังคงไปต่อ หากแต่
พลังงานทางเลือกเป็ นไปได้จริงอาจจะเป็ นส่วนเดียวไม่อาจทดแทนทัง้ หมดได้
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรือ่ งของฝาขวด เพราะเหตุใดบริษทั
จึงนาเข้าโดยไม่ผลิตเอง
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับฝาขวดทีบ่ ริษทั นาเข้ามาเป็ นฝาขวดทีม่ ี
สิทธิบตั ร (Patent) อยู่ ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตอันดับหนึ่งระดับโลก และมี Patent ทั ่วโลก โดยในเชิงของตลาดโลกบริษทั
แบรนด์น้ามันระดับโลกอย่าง Shell Chevron และ Exxon-Mobil ก็จะใช้ฝาแบรนด์น้ที งั ้ สิน้ ดังนัน้ จึงเป็นเหตุผล
ทีจ่ ะต้องซือ้ ฝากจากบริษทั นี้โดยไม่ได้มกี ารผลิตฝาเอง แต่มขี อ้ ดีตรงทีว่ ่าบริษทั ได้รบั สิทธิ ์เป็ นผูน้ าเข้าผูเ้ ดียว
ของฝาแบรนด์น้ี ซึง่ ผูผ้ ลิตทัง้ หลายในประเทศไทยทีข่ ายสินค้าให้กบั ลูกค้าเราประมาณ 2-3 ราย จะต้องมาซื้อ
กับบริษทั เนื่องจากบริษทั เป็น Sole Agent
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ ธรรมกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของฝาขวดมีการนาเข้าจาก
ประเทศอะไร
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้า หน้ าที่บริหาร ได้ช้ีแจงว่ า เป็ นผู้ผลิตจากเบลเยี่ย ม ซึ่ง มีโ รงงานที่
มาเลเซีย จีน และในอีกหลายๆ ประเทศ
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอเรียนชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ตามทีไ่ ด้เคยแจ้งให้กบั ท่านผู้
ถือหุน้ รับทราบทีผ่ า่ นมาจากกิจกรรม Opportunity Day เกีย่ วกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ตามทีค่ ุณสาธิต เหม
มณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ช้แี จงไว้ ในตอนนี้เทคโนโลยีน้ียงั ไม่เป็ นทีช่ ดั เจน แต่บริษทั มีการลอง
มองอีกมุมว่าถ้าในอีก 5ปี เปลี่ยนใหม่ทงั ้ หมดจะเป็ นอย่างไร ซึ่งแผนธุรกิจของบริษทั ทีก่ าลังจัดทาอยู่โดยยัง
เปิ ดเผยรายละเอียดไม่ได้ อยากจะเรียนให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบว่าทีมบริหารทางานหนักเพื่อรองรับกับ
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Worst Case Scenario การลงทุนส่วนหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย หรือว่าทางอเมริกาลงทุนไปจานวนมากเรื่องของ
Battery หรืออาจจะมีเทคโนโลยีจากญีป่ นุ่ หรือในค่ายรถยนต์ใหญ่ๆ อาจจะซ่อนและเก็บไว้เป็ นไม้เด็ด ซึง่ โดย
ปกติจะเป็ นกลยุทธ์ของตลาดระดับโลก ทีมบริหารรวมทัง้ ทางคณะกรรมการบริหารมีการหารือกันมี Business
Development ต่างๆ มารองรับ เช่น การลงทุนในจีนก็จะเป็ นการปรับสัดส่วนรายได้ใน Portfolio ด้วย โดย
จะไม่ใส่กลุ่มน้ ามันเครื่องเป็ นหลัก เพียงแต่ว่าในช่วง 2-3 ปี แรกหลังจากนัน้ ก็จะมีการเน้นการเติบโตในกลุ่ม
บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคมากยิง่ ขึน้ การนานวัตกรรมมาพัฒนาสินค้ามากขึน้ ซึง่ ตัวนี้จะเป็ นทิศทางทีจ่ ะ
ดาเนินต่อไป หากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเข้ามาตามทีค่ าดการณ์ไว้จะถือเป็ นการ Upsize ของบริษทั สาหรับ
เรื่องของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หากเทคโนโลยี EV หรือรถไฟฟ้ามาสิง่ ทีจ่ ะตามมาคือเทคโนโลยีท่ี
จะต้องไปพร้อมๆ กัน ซึง่ หากเทคโนโลยี AI กับแบตเตอรี่ จะมีการพัฒนาควบคู่กนั ซึง่ จะเกิดรถยนต์ไร้คนขับ
ซึง่ เป็ นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม โดยแต่ละคันจะมีโอกาสชนกันน้อยลง ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่
Car body ของรถยนต์กไ็ ม่จาเป็ นต้องใช้เหล็กอีกต่อไปแต่จะใช้พลาสติกแทนมากขึ้น ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้หากไป
ค้นคว้าในเว็บไซต์กูเกิล จะพบข้อมูลจานวนมากทัง้ ของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือสถาบันต่างๆ มีผล
การศึกษาเข้ามารองรับเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ในอนาคตกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ไม่ได้รบั ผลกระทบในทางลบเลย
จากการเปลีย่ นรถยนต์จากประเภทสันดาป มาเป็ นพลังงานไฟฟ้า ซึง่ เป็ น Positive ได้แรงบวกจากรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า โดยทิศทางบริษทั ใน 3-5 ปีจะเป็ นรูปแบบนี้
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของขวด PET อย่างขวดบรรจุ
น้าดืม่ ว่าบริษทั มีการผลิตด้วยหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า โดยบริษทั ไม่ได้ผลิตขวด PET
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรือ่ งของขวด PET ว่าทาไมไม่มกี าร
ผลิต ซึง่ มี Volume ค่อนข้างมาก หรือว่า Margin ต่า
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่าเนื่องจากมีการแข่งขันทีร่ ุนแรง ด้วยทีเ่ จ้าตลาด
น้าดืม่ มีอยูไ่ ม่กร่ี ายและตลาดมี Volume ค่อนข้างมาก โดยบริษทั ทีผ่ ลิตน้ าดื่มจะผลิตขวด PET เอง เนื่องจาก
เป็ นขวดทีผ่ ลิตได้งา่ ย ลงทุนต่า ซึง่ หากบริษทั จะผลิตอาจจะขายให้กบั บริษทั ผลิตน้ าดื่มรายย่อยๆ ซึง่ ไม่ได้มี
Volume มากนักและ Margin ค่อนข้างต่า
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั
ธุรกิจ SMEs ล้มหายตายจากไปค่อนข้างมาก บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะซือ้ กิจการหรือร่วมทุนหรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ช้แี จงว่า ทัง้ นี้ บริษทั ไม่ได้เรียกเป็ นนโยบาย เรียกว่า
บริษทั ไม่ปิดโอกาส หากแต่ว่ามี M&A บริษทั จะมองกลุ่ม M&A ที่ Synergy คือหากร่วมมือกันแล้วดีข้นึ
สาหรับบริษทั SMEs ทีก่ าลังประสบปญั หา หากบริษทั มีการ M&A ด้วยอาจจะไม่ทาให้บริษทั ดีขน้ึ ด้วยความ
ทีบ่ ริษทั เป็ นผูผ้ ลิตทีใ่ หญ่ค่อนข้างมากอยู่แล้วในตลาด ดังนัน้ หากบริษทั จะมีการ M&A ก็จะมองบริษทั ทีใ่ หญ่
ใกล้เคียงกัน และมีเทคโนโลยีบางอย่างที่มคี วามสาคัญมากและเรียกกว่าเป็ น Promising ของเทคโนโลยีใน
อนาคต โดยบริษทั เปิดโอกาสอยูต่ ลอดเวลา แต่เพียงยังไม่มคี ทู่ เ่ี หมาะสมทีเ่ ราจะ Match ด้วย
คุณชัชวาลย์ พิพฒ
ั น์ธรรมกุล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องบริษทั มีนโยบายของการ Visit
ทีบ่ ริษทั หรือไม่
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริหาร ได้ช้ีแ จงว่า ไม่ ค่อ ยมีนัก ลงทุ น ร้อ งขอ ซึ่ง ถ้า หากมี
สามารถแจ้งได้ทฝ่ี า่ ย IR ของบริษทั
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Panjawattana Plastic PCL.
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ประธานฯ ได้ก ล่ า วเพิม่ เติม ว่ า อยากจะเรีย นให้ก ับ ท่ า นผู้ถือ หุ้น มัน่ ใจเกี่ย วกับ อนาคตของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบริษทั ทุกท่านก็ได้มกี ารปรึกษาหารือกับผูบ้ ริหารของบริษทั อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะท่าน
รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุมใช้เวลาในการประชุมเป็ น
วัน และมีการหารือไม่เ ฉพาะผูบ้ ริหารแต่ ยงั รวมไปถึงระดับผู้อานวยการทีต่ รวจสอบในกันแต่ละเรื่อง และ
สาหรับเรือ่ งของเทคโนโลยี EV และตัวทีเ่ ป็ น Disruption Technology อย่างทีท่ ่านผูบ้ ริหารได้ช้แี จงว่ามีการ
มองทีเ่ ป็ นจุดอ่อนจุดแข็ง รวมทัง้ โอกาสและความเสีย่ ง ดังนัน้ จึงเรียนท่านผูถ้ อื หุน้ ว่าคณะทางานมีการทางาน
อย่างใกล้ชดิ ลงลึกในรายละเอียด และบริษทั เองในปี หน้าจะมีงานทางด้านวิจยั หากแต่ขออนุ ญาตยังไม่ช้แี จง
ในรายละเอียด
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 และกล่าวปิดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม
ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 9 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะเพิม่ เติมอีก 5
ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 32 ราย ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
จานวน 36 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 68 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิ้น
379,356,424หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.0808 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)

ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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