เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 9.00 น.

เปิ ดรับลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 7.00 น.
ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3
โรงแรมโกลเด้นทิ วลิ ป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนของท่าน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บำร์โค้ดมำในวันประชุม
***ไม่มกี ารแจกของทีร่ ะลึกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม ***

สารบัญเอกสารเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
หน้ า

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1.
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2.
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3.

 สาเนารายงานประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
 รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 สารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาซึง่ สินทรัพย์
ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
5.  ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ ง
ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
6.  นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของ
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั ปญจวั
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
7.  ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2562
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)
8.  รายละเอียดการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35
ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9)
10.  ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน

1-10
11-26
27
28-104

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4.

105-108

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่

109-114

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่

115-116

117-119
120-121

124-126

เอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการเข้า ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 9.  วิธกี ำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่ อ้ งนำมำแสดงในวันประชุม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11.  หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 12.  รำยละเอียดกรรมกำรอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 13.  แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 14.  แผนทีส่ ถำนทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้

122-123
127
128-131
132-135
136
137
138

บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107554000208 www.pjw.co.th
สำนักงำนใหญ่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
โทร. 0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสำร 0-2898-0633
สำขำ 1 เลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทร. 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสำร 0-2150-5987
สำขำ 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุร ี 20110
โทร. 0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207 โทรสำร 0-3834-7189

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
2. รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. รำยงำนควำมเห็นของทีป่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระเกีย่ วกับรำยกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์
และรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ปญั จวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
4. สารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาซึง่ สินทรัพย์
ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
5. ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
6. นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
7. ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2563
8. รำยละเอียดการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35
ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
9. วิธกี ำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่ อ้ งนำมำแสดงในวันประชุม
10. ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
13. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี
14. แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้จดั การประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เริม่ ประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ของบริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ได้ถูกจัดขึน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
-1-

ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 10310 และได้บนั ทึกถูกต้อง
ตามความเป็ นจริง และจัดทารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่ ่านมา บริษัทและบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจานวน
3,155.52 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิรวม 63.33 ล้านบาทรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัท ปญั จ
วัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 ซึง่ ส่งมาในรูปแบบคิว
อาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท : เห็น สมควรเสนอให้ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดาเนิ นงาน
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารทางบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้
ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ นการประชุมสามัญประจาปี 2563
ตามทีม่ าตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของ
บริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ว่าถูกต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตาม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผล จากผล
การดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปนั ผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม
จานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2562
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก
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บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปนั
ผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการ
บริหารงานของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้
จานวน 3,012.49 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 86.78 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิหลังหักสารองตาม
กฎหมาย เท่ากับ 86.78 ล้านบาท โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
รายการ

ปี 2562

86.78 ล้านบาท
1. กาไรสุทธิ
574,079,945 หุ้น
2. จานวนหุน้ สามัญ
3. การจ่ายปนั ผลประจาปี
- เงิ นปันผลประจาปี (บาท/หุ้น)
0.0700
- เงิ นปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
ล้าน
4. รวมมูลค่ำกำรจ่ำยปนั ผลทัง้ สิน้
บาท/หุ้น
บาท
40.19
0.0700
5. อัตราการจ่ายเงินปนั ผลต่อกาไร
สุทธิ
6. วันทีจ่ ่ายปนั ผล

23.47 ล้านบาท
574,079,945 หุ้น

ระหว่างกาลปี
2561
574,079,945 หุ้น

-

0.0800

ปี 2561

ล้าน
บาท

บาท/
หุ้น

ล้าน
บาท
45.93

บาท/หุ้น
0.0800

46.31

-

-

18 พฤษภาคม 2563

-

7 กุมภาพันธ์ 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั ิ งดกำรจัดสรรเงินกำไร
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย เนื่องด้วยบริษทั ได้มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม
แล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2562 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติม
อีก
อนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
40,185,596.15. บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกาหนด
จ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จะเท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท (ทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ สามัญ 574,079,945 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้
ละ 0.50 บาท) คิดเป็ นอัตราเงินปนั ผลทีจ่ ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหัก
สารองไว้ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 46.31 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
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ทัง้ นี้ สิทธิในการได้รบั เงินปนั ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2563
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์จากการซื้อที่ ดินพร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในปจั จุบนั ทีด่ นิ ดังกล่ำวเป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั มิลล์แพค จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษัท ซึ่งเช่ ำพื้นที่ด ังกล่ ำวเพื่อ ประกอบกิจ กำรโรงงำนผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก เพื่อ รองรับ กับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำรำยหลักและเป็ นกำรป้องกันควำมเสีย่ งของสำยกำรผลิตทีต่ อ้ งมีโรงงำนตัง้ อยู่เกิน 1 แห่ง
ขึน้ ไป แต่ดว้ ยผูใ้ ห้เช่ำต้องกำรขำยที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงที่ตงั ้ อยู่บนพื้นทีใ่ ห้เช่ำดังกล่ำว ซึง่ ทำงบริษัท
เห็นว่ำสมควรซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงดังกล่ำวเพื่อเป็ นกำรลดภำระค่ำเช่ำและสำมำรถดำเนินธุุรกิจได้
อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะโรงงำนดังกล่ำวได้เปิ ดดำเนินกำรผลิตยำวนำนกว่ำ 30 ปี ซึง่ มีกำรบริหำรจัดกำร
โรงงำนทีม่ ตี น้ ทุนต่ำและมีควำมพร้อมทำงด้ำนบุคลำกำรทีม่ คี วำมสำมำรถและทักษะควำมชำนำญสูง กำรที่
จะย้ำยสถำนทีต่ งั ้ โรงงำนโดยหำสถำนที่ใหม่ ย่อมมีควำมเสีย่ งทัง้ ด้ำนกำรบริหำรงำนทัง้ ด้ำนกำรก่อสร้ำง
กำรขอใบอนุ ญำตต่ำงๆ ซึง่ มีค่ำใช้จ่ำยทัง้ ตัวเงินและกำรสูญเสียด้ำนเวลำ รวมไปถึงกำรควบคุมต้นทุนทัง
ทำงตรงและต้นทุนแฝงจำกกำรจัดตัง้ โรงงำนและสำยกำรผลิตใหม่รวมไปถึงกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิต
ซึง่ จะส่งผลต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำทีส่ ำคัญได้ รวมถึงเพื่อเป็ นการสร้างโอกาสในการขยายการลงทุ นโดย
มุ่งเน้นไปยังธุรกิจหลักและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สนิ ทรัพย์ในปจั จุบนั ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อ
ยอดธุรกิจปจั จุบนั เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทและสร้างความ
มันคงในการด
่
าเนินธุรกิจในระยะยาว เสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ คณะกรรมการบริษทั
จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาซึง่ สินทรัพย์จากการ
ซื้อ ที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลูก สร้า งบนที่ดิน โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ ท่ีแ ขวงบางบอน เขตบางบอน จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
ในกำรดำเนิน กำรดัง กล่ ำวข้ำ งต้นเป็ น ไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ย วข้อง ได้แก่ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหำคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกำศรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยง
กันฯ”) รำยกำรนี้มขี นำดรำยกำรมำกกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ
บริษทั ฯ (มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตำมงบกำรเงินทีต่ รวจสอบแล้วของบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 1,000.63 ล้ำนบำท) และมำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท
ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ให้บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษำ ทำง
กำรเงิน ที่อ ยู่ใ นบัญ ชีท่ีไ ด้ร ับ ควำมเห็น ชอบจำกสำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ เป็ นทีป่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นต่อกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและกำรได้มำ
ซึง่ สินทรัพย์จำกกำรซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงบนทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ทแ่ี ขวงบำงบอน เขตบำง
บอน จังหวัด กรุงเทพมหำนคร จำกนำยคงศักดิ ์ เหมมณฑำรพ กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท
รำยละเอียดปรำกฏตำมควำมเห็นของทีป่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระเกีย่ วกับ รำยกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์ และ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3)
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รำยละเอียดของกำรทำรำยกำรซือ้ ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงบนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ทแ่ี ขวงบำง
บอน เขตบำงบอน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร จำกนำยคงศักดิ ์ เหมมณฑำรพ กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
บริษทั ซึง่ เป็ นกำรทำรำยกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์ปรำกฏตำม สำรสนเทศเกีย่ วกับกำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ ว
โยงกันและกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ปญั จวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)(สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีควำมเห็นว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวจะทำให้
บริษทั ได้รบั ประโยชน์ดงั นี้
1. เพื่อประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกเพื่อรองรับกับควำมต้องกำรของลูกค้ำรำยหลัก
2. เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งของสำยกำรผลิตทีต่ อ้ งมีโรงงำนตัง้ อยู่เกิน 1 แห่งขึน้ ไป แต่ดว้ ยผูใ้ ห้เช่ำต้องกำร
ขำยทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ที่ให้เช่ำดังกล่ำว ซึง่ ทำงบริษทั เห็นว่ำสมควรซือ้ ที่ดนิ พร้อม
สิง่ ปลูกสร้ำงดังกล่ำวเพื่อเป็ นกำรลดภำระค่ำเช่ำและสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง
3. เพื่อกำรบริหำรจัดกำรโรงงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ เนื่องจำกโรงงำนดังกล่ำวได้เปิ ดดำเนินกำรผลิตยำวนำน
กว่ ำ 30 ปี ซึ่ง มีก ำรบริหำรจัด กำรโรงงำนที่มีต้น ทุน ต่ ำและมีควำมพร้อมทำงด้ำ นบุค ลำกำรที่มี
ควำมสำมำรถและทักษะควำมชำนำญสูง กำรที่จะย้ำยสถำนที่ตงั ้ โรงงำนโดยหำสถำนที่ใหม่ ย่อมมี
ควำมเสีย่ งทัง้ ด้ำนกำรบริหำรงำนทัง้ ด้ำนกำรก่อสร้ำง กำรขอใบอนุ ญำตต่ำงๆ ซึง่ มีค่ำใช้จ่ำยทัง้ ตัวเงิน
และกำรสูญเสียด้ำนเวลำ
4. เพื่อกำรควบคุมต้นทุนทัง้ ทำงตรงและต้นทุนแฝงจำกกำรจัดตัง้ โรงงำนและสำยกำรผลิตใหม่รวมไปถึง
กำรควบคุมคุณภำพกำรผลิต ซึง่ จะส่งผลต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำทีส่ ำคัญได้
ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรที่
เกีย่ วโยงกันและกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์จำกกำรซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงบนทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่
ทีแ่ ขวงบำงบอน เขตบำงบอน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร จำกนำยคงศักดิ ์ เหมมณฑำรพ กรรมกำรและผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ทีม่ คี วำมสมเหตุสมผล และมีควำมเหมำะสม
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี
ทุ ก ครัง้ กรรมการจะต้อ งออกจากต าแหน่ ง อย่ า งน้ อ ยจ านวนหนึ่ ง ในสาม (1/3) โดยอัต รา ถ้ า จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อก
จากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทเ่ี ก้า (9) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ซึง่ กรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษทั มี
รายชื่อดังต่อไป
1. ดร.ดาริ
สุโขธนัง
กรรมการอิสระ
2. นางสาวจรัญญา
แสงสุขดี
กรรมการอิสระ
3. นายสาธิต
เหมมณฑารพ
กรรมการ
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บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่
13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
บริษทั ได้กาหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าทีส่ รรหา ผูท้ ม่ี คี วามรู้ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา พร้อมอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มที่ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิ ารณาถึง
ความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริษทั ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษทั
ประกอบกับ คุ ณสมบัติ ความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ย วชาญ และมี คุ ณสมบัติต ามที่
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
กาหนดแล้ว จึงได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ 3 ท่าน ทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสียในวาระนี้
ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาตามรายชื่อทีเ่ สนอแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. ดร.ดาริ
สุโขธนัง
กรรมการอิสระ
2. นางสาวจรัญญา
แสงสุขดี
กรรมการอิสระ
3. นายสาธิต
เหมมณฑารพ
กรรมการ
ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระ
หนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ ดร.ดาริ สุโขธนัง และนางสาวจรัญญา แสงสุขดี ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ ยังคงมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
ข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และสามารถให้ความเห็น
ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการอิสระ ได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
สาหรับรายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5 และคุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด (รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 6)
ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการทีเ่ สนอชื่อในครัง้ นี้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2563 (Record Date) วันที่ 23 มีนาคม 2563
รายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
สัดส่วน
สิทธิในการ
ตาแหน่ง
จานวนหุน้
เป็ นกรรมการ
การถือหุน้
ออกเสียง
1. ดร.ดาริ
สุโขธนัง
กรรมการอิสระ
260,000
0.05%
260,000
2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการอิสระ
260,000
0.05%
260,000
3. นายสาธิต
เหมมณฑารพ กรรมการ
32,661,428
5.69% 32,661,428
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วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน ปี 2559 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นาเสนอ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบ
แทนแล้ว โดยคานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อ
ปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิทนิ พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
ปี 2563 (ปี ทเ่ี สนอ)
ปี 2562
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธำนกรรมกำร
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย
2. ค่ำตอบแทนรำยเดือน (เฉพำะกรรมกำรอิสระ)
3. โบนัส สำหรับกรรมกำรอิสระ จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

(บำท)

(บำท)

25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
1,000,000

25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
1,000,000

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะ
ได้รบั ค่าตอบแทนตามรายละเอียดทีก่ าหนดข้างต้นเท่านัน้
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อเรื่องการ
จัดการ
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร
รายงานการเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษัท ที่อ อกหลัก ทรัพ ย์
(ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ า ที่
มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษทั ผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำนของนำยสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงำนสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยประเมิน
ควำมเป็ นอิสระและผลกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับปี 2562 และเป็ นปี ท่ี 2 ของผู้สอบบัญชีท่ลี งนำมรับรองงบ
กำรเงิน โดยเห็นว่ำ เป็ นผูม้ คี วำมเข้ำใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพด้วยควำมเป็ นอิสระ มี
ควำมเป็ นกลำง มีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถและส่งมอบงำนตรวจตำมเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ำพอใจ มีควำมเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 ให้แต่งตัง้
1. นำยสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นำยธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นำงสำวสุลลิต อำดสว่ำง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 7517
แห่งสำนักงำนสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
เฉพำะบริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2563 ทัง้ นี้ถอื เป็ นปี ท่ี 2 ของของนำยสุวฒ
ั น์ มณีกนก
สกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงำนสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ
กำหนดค่ำสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บำทต่อปี โดยรวมค่ำตรวจสอบและรับรองกำรปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) กรณีมกี ำรตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
เพิม่ เติม ค่ำตรวจสอบบัตรละ 40,000 บำท กรณีมกี ำรเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่ำงปี ให้กำหนดค่ำสอบบัญชี
ได้ไ ม่ เ กิน 100,000 บำทต่ อ หนึ่ ง บริษัท ทัง้ นี้ ไ ม่ ร วมค่ ำ ใช้จ่ ำ ยอื่น เช่ น ค่ ำ พำหนะเดิน ทำงปฏิบ ัติง ำน
ต่ ำงจังหวัด โดยผู้สอบบัญ ชีตำมรำยชื่อเสนอข้ำ งต้น ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่ มีส่วนได้เ สียกับ บริษัท
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6699
และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตงั ้ อยู่ในประเทศไทย
สาหรับปี 2563
และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี ารเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบ
บัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษทั ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ าน
ต่างจังหวัด ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษัท
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สาหรับรายละเอียดข้อมูลของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2563 โดยมีขอ้ มูลปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ
วาระที่ 9

รอบปี บญ
ั ชี 2563
2.010 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2562
2.010 ล้านบาท
-

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35
ของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 และคำชีแ้ จงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัท จำกัด บริษัทมหำชนจำกัด สมำคม
กำรค้ำ และ หอกำรค้ำ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง กำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยำยน 2559 และพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ .ศ.2535 มำตรำ
100 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยคำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไข เพิม่ เติม
กฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ บริษทั จึงมีควำมจำเป็ นต้องทำกำรแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ.26 และข้อ 35. โดยมีรำยละเอียดตำมทีป่ รำกฏในสิง่ ทีส่ ง่ มำด้วยลำดับที่ 8
พร้อมทัง้ มอบอานาจให้กรรมการผู้มีอานาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผู้มี
อานาจของบริษทั มีอานาจแก้ไขเพิม่ เติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือคาสังของนายทะเบี
่
ยน
หรือหน่วยงานราชการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ.26 และข้อ 35. พร้อมทัง้ มอบอานาจให้
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษทั หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผู้มีอานาจของบริษัทมีอานาจ
แก้ไขเพิม่ เติมข้อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรือคาสังของนายทะเบี
่
ยนหรือหน่วยงานราชการอื่น
ใดทีเ่ กีย่ วข้อง

วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั ง้ นี้ โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษทั ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซง่ึ แต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11)
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทั ตามรายละเอียดซึง่ แนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 11. และ 12.) เพื่อเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ ได้
ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10. และ 11. มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธกี ารลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารทีต่ อ้ งนามาแสดง
ในวันประชุมตามรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9. โดยบริษทั จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษทั ดังรายละเอียดในสิง่
ทีส่ ง่ มาด้วย 10.
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เพื่อให้ท่านได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หาก
ท่านมีคาถามทีต่ อ้ งการให้บริษทั ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอครัง้ นี้ สามารถจัดส่งคาถามไปล่วงหน้าได้ท่ี
E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เริม่ ประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2 - 4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษทั จะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียน
ตัง้ แต่เวลา 7.00 น.
อนึ่ง บริษทั ได้กาหนดให้วนั ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 (Record Date)
ทัง้ นี้ ทางบริษทั ได้จดั ของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุมแต่ไม่ได้มกี าร
แจกของทีร่ ะลึก หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจาปี 2562 ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มในสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 13. เพื่อขอรับรายงานประจาปี หรือ ส่งโทรสารไปที่ 0-2150-5987 หรือ E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH เพื่อ
บริษทั จักได้จดั ส่งให้ท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)

(ดร. ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

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

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

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

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน

และเลขานุการ

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั
ผูจ้ ดั การควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
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เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 13 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 18 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 31 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 332,453,829 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 57.9107 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถอื หุ้น 2 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เป็ นตัวแทน ประธานฯ ขออนุ ญาตให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเป็ นตัวแทนทา
หน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุ ม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ทัง้ นี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด มีการพัฒนาการจัดส่งเอกสารการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ก.พ. 2562 บริษทั จึงได้จดั ส่งเอกสารให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดัง
ปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ผูถ้ ือหุ้น ในหมวดสิทธิของผู้ถอื หุน้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ หากท่านผูถ้ ือหุ้นมีความประสงค์
ต้องการหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ใน
รูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. ผูถ้ อื หุ้นทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
แต่ละท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน
กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ท่านต่อไป
4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ู้ถอื หุ้นหรือผูร้ บั
มอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และ
ในกรณีทท่ี ่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
5. ภายหลังทีท่ ่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึง่ เป็ นวาระเสนอให้ทป่ี ระชุม
รับ ทราบซึ่งไม่ ต้องลงคะแนน ผู้ถือ หุ้น ท่า นใดที่ “ไม่ เ ห็น ด้ว ย” หรือ “งดออกเสีย ง” ในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ที่
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ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ที่ “งดออกเสียง” โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บบัตรตามลาดับ
ทัง้ นี้สาหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะ
เก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
6. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
7. กรณีทถ่ี อื เป็ นบัตรเสีย คือ กรณีทม่ี กี ารลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี
ฆ่า หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
8. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจาณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ต้อง
ได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออก จากจานวน
เสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีไ ม่ มีผู้ใ ดแสดงความเห็น คัด ค้า น หรือ แสดงความเห็น เป็ น อย่ า งอื่น ให้ถือ ว่ า ที่ป ระชุ ม
“เห็นชอบ” หรือ “อนุมตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมาก” 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 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุ้นทุกคนพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่ง
ทางไปรษณีย์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
ไม่ มีผู้ถือ หุ้น ซัก ถาม ประธานฯ ได้เ สนอให้ท่ีป ระชุ ม ลงมติร ับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2561
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 2

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,630,373
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 2561
ประธานฯ ได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษทั ย่อยในรอบปี 2561
ปรากฏตามรายงานประจาปี ท่ไี ด้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎใน
แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จดั ส่งทางไปรษณีย์ และได้มอบหมายให้ คุณวิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561
คุณวิรรธน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2561 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้

ในปี 2561 บริษัท มีสดั ส่วนรายได้และอัตราการเติบ โตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2561
เปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ดงั นี้
 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น
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 กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี
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 รวมทุกผลิตภัณฑ์

สาหรับผลขาดทุนโดยหลักๆ มาจากผลประกอบการของบริษัท ปญั จวัฒ นา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
ประเทศจีน ที่อยู่ในช่วงตัง้ โรงงานโดยใช้ระยะเวลาการขอใบอนุ ญาตประมาณ 9 เดือน หน่ วยงานผูอ้ อก
ใบอนุ ญาตจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องอาชีวอนามัย แผนผังเครื่องจักร ระบบปฏิบตั ิการสนับสนุ นต่างๆ
ดังนัน้ ระยะแรกจึงไม่มรี ายรับเข้ามา จะเกิดต้นทุนค่าเช่าทีด่ นิ ค่าทดลองผลิตภัณฑ์ ซึง่ ต้องมีการบันทึกบัญชี
รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายทันที ทัง้ นี้บริษัทได้ป ระมูลงานของลูกค้าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกระยะเวลาสัญญา 5+2 ปี
ดังนัน้ จึงเป็ นการขาดทุนในปี แรกๆ และกาไรในปี หลังๆ
การจาหน่ายสินค้าคาดว่าจะเริม่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หรืออย่างช้าภายในต้นไตรมาสถัดไป จากเดิมทีต่ อ้ ง
จาหน่ ายปลายปี 2561 เนื่องจากลูกค้าต้องการความราบรื่นในการเปลีย่ นถ่ายงาน ซึง่ ลูกค้าได้ชดเชยให้
บริษทั เป็ นการเพิม่ ระยะเวลาสัญญาจ้างผลิตอีก 1 ปี เป็ น 6+2 ปี ผลกระทบต่อ IRR&NPV ไม่ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญในงบกาไรขาดทุนทาให้ปีทผ่ี ่านมามีผลขาดทุนสูงจากค่าใช้จ่ายตัวนี้ ทัง้ นี้ในปี 2562 จะยังมีผล
ขาดทุนจานวนหนึ่งเนื่องจากมีการจาหน่ายล่าช้าไปแต่ในระยะยาวจะดีขน้ึ
นางวันทนีย์ ก่อเกิดสันติสขุ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม เพราะเหตุใดราคาหุน้ ของบริษทั จึง
ลดลงมาก หากแต่เมื่อได้รบั ฟงั ผลประกอบการจากผูบ้ ริหารแล้วถือว่าผลประกอบการมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ
นายสมยศ สุธรี พรชัย ทีป่ รึกษากฎหมาย ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมากมาย
บางบริษทั มีมลู ค่าของกิจการสูงกว่าราคาหุน้ ดังนัน้ บริษทั จึงไม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะควบคุมราคาหุน้ ได้ บริษทั มี
ความพยายามที่จะให้ผลประกอบการออกมาดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เรื่องราคาหุ้นไม่ถือว่า อยู่ในการ
จัดการของบริษทั
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ผูบ้ ริหารจะทาหน้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ุดเพื่อ
ให้ผลประกอบการดีดงั เดิม ถือว่าปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ผ่านจุดต่ าสุดมาได้ดงั นัน้ จะต้องทาให้มกี ารเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
คุณทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม บริษทั มีการลงทุน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน การลงทุนมีความเสีย่ งอะไรบ้าง บริษัทจะรับรู้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปนั
ผลได้เมื่อใด และบริษทั ดังกล่าวพอมีลกู ค้าบ้างหรือไม่
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า โดยบริษทั มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณาความเสีย่ งในทุกๆ
ด้านทัง้ การลงทุนในจีน และไทย สาหรับการลงทุนในจีนมีผบู้ ริหารทีด่ ูแลอย่างใกล้ชดิ คือคุณวิวรรธน์ เหม
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มณฑารพ และดร.พิรุ ฬ ห์ เหมมณฑารพ ทัง้ นี้ ข อมอบหมายให้ คุ ณ วิว รรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบริหาร เป็ นผูช้ แ้ี จงภาพรวมธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า สาหรับความเสีย่ งในเรื่องของการ
สูญเสียลูกค้าไม่มี ลูกค้ามีความเหนียวแน่ นคุน้ เคยกันมานาน ความเสีย่ งเรื่องการผลิตถือว่าไม่มี บริษทั มี
Productivity ทีด่ มี ากทีผ่ ่านมามีการสร้างบุคลากรชาวจีนทีส่ ามารถพึงพาตนเองได้ รวมถึงได้มกี ารเพิม่ เติม
เรื่องของ Internal Control เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าไม่เกิดการทุจริตรัวไหล
่
สาหรับเรื่องต้นทุนวัตถุดบิ ระยะเวลา 2 ปี
ทีผ่ ่านมาราคาปรับสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องบริษัทมีการปรับราคาขายตามหลังเหล่านี้คอื ปจั จัยความเสีย่ งต่อผล
ประกอบการของบริษทั ย่อยในประเทศจีนว่าจะดีหรือไม่ดี สาหรับภาพสัดส่วนตลาดในประเทศจีน Top Tier
1,2 จะเป็ นบริษทั น้ ามันรายใหญ่ระดับ International Brand แบ่งเป็ นเกรด A,B,C,D และอีกระดับจะเป็ น
Local Brand ดังนัน้ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดรี ะดับ Top Tier ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก ซึง่ จุดประสงค์
ของบริษทั ทีไ่ ด้เข้าไปในประเทศจีนคือการเข้าไปหากลุ่มลูกค้า Top Tier จะเป็ นบริษทั น้ ามันรายใหญ่ระดับ
International Brand มองว่าสินค้าทีเ่ ทคโนโลยีสงู คุณภาพดี ราคาสูงกว่าก็ถอื ว่ าคุม้ ไม่ได้มุ่ง Local Brand
เนื่องจากการแข่งขันราคาต่ามากบริษทั ไม่สามารถแข่งขันได้ สาหรับปี 2559 ยอดขายของบริษทั ในประเทศ
จีนของข้างสูง หากต่อมาในปี 2560-2561 ยอดขายตกลงจากผลกระทบของลูกค้าในระดับ Top Tier 2 เกิด
การเปลีย่ นแปลงจากการซือ้ ขายผ่านระบบ E-Commerce มากขึน้ ในจีนทาให้ลูกค้าปรับตัวไม่ทนั ก่อให้เกิด
การสูญเสียยอดขาย
ไม่มผี ู้ถอื หุ้นซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุม รับทราบรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ทผ่ี ่านมา เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกรอบนโยบายกากับดูแลทีด่ ี
และได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ทผ่ี ่านมา
คุณจรัญญา แสงสุขดี ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการ
จากปี ทผ่ี ่านมา ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
บริษัทให้ความสาคัญและมีเจตนารมณ์ท่ชี ดั เจนในการดาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยได้
กาหนดแนวทางดาเนิน การในเรื่องดัง กล่า วในนโยบายการต่ อ ต้า นทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ซึ่งได้เผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ของบริษทั โดยในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ได้จดั ให้มกี ารอบรมในหลักสูตร: การป้องกันทุจริตภายในองค์กร
เพื่อเป็ นการตอกย้า สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเจตนารมณ์ และแนวทางปฏิบตั ิของบริษัทในเรื่อง
ดังกล่าวให้ชดั เจนและถูกต้อง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2561
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2561 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติใน
วาระนี้)
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พิ จารณาอนุนตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และบริษทั ย่อย
สาชรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคน 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ท่ไี ด้จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณวิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณวิรรธน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,890.60 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 332.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.01 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,781.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 359.57 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 14.84
 ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,874.51 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 355.49 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.40 ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ
1,016.09 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 22.66 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั
เพิม่ ขึน้ จากเดิม 1.46 เป็ น 1.84 เท่า หนี้สนิ รวมของบริษทั ตามงบการเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,790.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 335.97 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 23.09 ซึง่ บริษทั มีส่วนทุนเท่ากับ 990.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 23.60 ล้านบาท ส่งผล
ให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ลดลงจากเดิม 1.81 เป็ น 1.50 เท่า
 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ดงั นี้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

งบการเงินรวม
ปี 2561

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
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ปี 2560

งบการเงินเฉพาะ
กิ จการ
ปี 2561 ปี 2560

12.55
-0.39
-1.15

14.65
1.26
3.20

10.94
0.83
2.32

11.09
1.59
4.09

-0.43
1.10

1.36
1.08

0.90
1.09

1.71
1.08

74.05
39.29
73.66
39.69

63.34
41.91
64.49
45.76

73.56
35.30
81.97
26.88

68.63
36.94
75.21
30.37

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

1.84

1.46

1.81

1.50

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

1.
2.
3.
4.

วาระที่ 4

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
333,634,929
100.0000
0.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปันผล จากผล
การดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน 2,986.46 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจานวน 11.75 ล้านบาท ดังนัน้
จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องด้วย
บริษทั ได้มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่
จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2561 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก และการ
งดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนใน
อนาคต
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถาม ไม่มผี ู้ถอื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปนั ผล จากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปนั ผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

333,402,929
232,000
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9305
0.0695
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผู้
ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทแ่ี ปด (8) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษทั มี
รายชื่อดังต่อไป
1. รศ.ดร.ยัชกอเ
นิตเายชษตรวอฒน์
ชรรมชารัิสระ
2. นางมาลี
ยหมมณฑารพ
ชรรมชาร
3. ดร.พิรุฬห์
ยหมมณฑารพ
ชรรมชาร
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 14
กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 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.

รศ.ดร.ยัชกอเ
นางมาลี
ดร.พิรุฬห์

นิตเายชษตรวอฒน์
ยหมมณฑารพ
ยหมมณฑารพ
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ชรรมชารัิสระ
ชรรมชาร
ชรรมชาร

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
หนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
รายละเอียดประวัติและสัดส่วนการถือหุ้นโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถอื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ท่ี
ประชุมลงมติเกีย่ วกับการแต่งตัง้ กรรมการทีต่ ้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เป็ นรายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ดังนี้
(1) รศ.ดร.ยัชกอเ นิตเายชษตรวอฒน์ ชรรมชารัิสระ
มติ
1.
2.
3.
4.

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(2) นางมาลี

เหมมณฑารพ
มติ

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
(3) ดร.พิรุฬห์ ยหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

333,634,929
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ชรรมชาร
จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,634,929
0
0
0
ชรรมชาร
จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,634,929
0
0
0
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ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0001
0.0000
0.0000

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุนตั ิ การกาชนดค่าตอบแทนกรรนการประจาปี 2562
ประธานฯ ได้แ จ้ง ให้ท่ีป ระชุ ม ทราบตามมติท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิง
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และได้ น าเสนอการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิ
ทิน พ.ศ.2562 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ ือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ใน
การจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

ปี 2562 (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 ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน 936,000 เสียง
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2562 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม ดังนี้
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มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 7

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
332,420,929
0
1,214,000
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
99.6361
0.0000
0.3639
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญหี และกาชนดค่าสอบบัญหี ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้แจ้งต่ อที่ป ระชุม ว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิ
หน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่
บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8134 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยประเมิน
ความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั ิงานสาหรับปี 2561 และเป็ นปี ท่ี 1 ของผู้สอบบัญชีท่ลี งนามรับรองงบ
การเงิน โดยเห็นว่า เป็ นผู้มคี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ มี
ความเป็ นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม่ าเสมอ มีผลการ
ปฏิบตั งิ านโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้ว
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 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีข องบริษัทและบริษัทย่อ ย
เฉพาะบริษัท ย่ อ ยที่ตัง้ อยู่ใ นประเทศไทยสาหรับ ปี 2562 โดยก าหนดค่ า สอบบัญ ชีจ านวนเงิน ไม่ เ กิน
2,010,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบอตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000
บาท กรณีมกี ารเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษัท
ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอ
ข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสับบอญกี
1. ค่าสับบอญกี
2. ค่าบริชารัื่น ๆ

รับปี บญ
อ กี 2562 (ปี ทเ่ี สนอ)
2.010 ล้านบาท
-

รับปี บญ
อ กี 2561
1.935 ล้านบาท
-

ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุ มตั ิการการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ าณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชือ่ ทีเ่ สนอ และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ น จานวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,402,929
0
232,000
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม
คุณทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม โครงการต่างๆ ของ
บริษทั บริษทั มีนโยบายและการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นจริงในส่วนการลดใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ ี
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกร้อนอย่างไรบ้าง
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า สาหรับเรื่อง Circular Economic บริษทั เองเป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มีการดาเนินการร่วมกัน กาหนดลึกลงไปในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานไม่ว่าจะเรื่องก๊าซเรือน
กระจก หรือเรื่องอื่นๆ ขอมอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผู้ชแ้ี จง
ภาพรวมนโยบายดังกล่าวในบริษทั
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จงว่า สาหรับนโยบายและการปฏิบตั จิ ริงเริม่ แรก
จากอุปกรณ์โรงงานพืน้ ฐาน ระบบสนับสนุ นต่างๆ มีความพยายามใช้วสั ดุอุปกรณ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เช่น การใช้หลอดไฟ LED การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง การลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิตใน
ขัน้ ตอนต่ างๆ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตพลาสติกมีการใช้ อากาศอัดสูง การจัดการประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร มีการตรวจเช็คสภาพอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเครื่องผลิตเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการ
แสวงหาพลังงานทดแทนเช่น เรื่องโซล่าห์รูฟซึ่งบริษัทมีพ้นื ที่ค่อนข้างมาก ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการ
คัดเลือกผูร้ บั เหมา รวมถึงบริษทั มีหน่วยงาน R&D วิจยั ร่วมกับลูกค้าเช่น การลดน้าหนักผลิตภัณฑ์กถ็ อื เป็ น
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การลดการใช้พลาสติกน้อยลงทัง้ ในสินค้า Packaging & Automotive รวมถึงบริษทั ไม่มกี ารปล่อยน้ าเสียลง
สูส่ งิ่ แวดล้อม มีการใช้ระบบบาบัดน้าเสียภายในโรงงาน
ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร เป็ นผู้
ชีแ้ จงนโยบายภาพรวมจากทีบ่ ริษทั ได้เป็ นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ทัง้ นี้ตามทีไ่ ด้รบั ข้อมูลว่ามีการวาง
กรอบ Vision ในประเด็นเรื่องสิง่ แวดล้อม 2030 อีก 11 ปี ขา้ งหน้าหลายฝ่ายมองว่าหากเศรษฐกิจของ
ประเทศยังเติบโตแบบเส้นตรง ด้วยข้อจากัดของทรัพยากรมองว่า Circular Economic ทาให้เศรษฐกิจ
เติบโตถึง 2-3 เท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิมในแง่ของบริษทั มีการนาหลัก 4R ประกอบด้วย Reduce, Reuse,
Recycle และ Repair มาปฏิบตั ิรวมถึงได้มกี ารหารือกับทางลูกค้ามองถึงเรื่องการให้ความสาคัญต่ อ
สิง่ แวดล้อมลูกค้ามองเรื่อง EU 2030 คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีการกาหนดเป็ นอัตราส่วนอย่างชัดเจน มี
การทาแผนกับลูกค้า 2-3 ปี
คุณทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้ให้ความเห็น ขณะนี้มกี าร
เจรจาในระดับโลกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศโดยทีป่ ระชุมรัฐภาคี สหประชาชาติเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กาลังหามาตรการกดดันเหล่าประเทศกาลังพัฒนา คาดว่าบริษทั ในประเทศ
ไทยน่ าจะได้รบั ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามผู้แทนของประเทศไทยกาลังเจรจาไม่ให้เกิดผลกับ
เอกชน ซึง่ ขอชื่นชมบริษทั ในส่วนนี้ดว้ ย และได้สอบถามทัง้ นี้ตามรายงานประจาปี หน้า 70-71 และนโยบาย
ต่ อ ต้า นทุ จริต คอร์ร ัปชัน่ ของบริษัท บริษัท มีแ ผนที่จะประกาศเจตนารมย์ต่ อ ต้า นทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ตาม
ข้อกาหนดของ IOD เมื่อใด และจะขยายนโยบายดังกล่าวไปยังคู่คา้ Supplier และบริษทั ย่อยต่างๆ ด้วย
หรือไม่
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชีแ้ จงนโยบายเกีย่ วกับ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของบริ
่
ษทั
คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้แี จง สาหรับในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดทา
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชันโดยมี
่
การบรรจุลงในแผนธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน มีการจัดอบรม
เรื่องต่อต้านการทุจริตคอรัปชันให้
่ กบั พนักงาน รวมถึงการปิ ดเผยช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ทัง้ นี้การ
ประกาศเจตนารมย์อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม สาหรับเรื่องการให้บริษัทย่อยประกาศเจตนารมย์
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทุกอย่างอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ถือเป็ นเรื่องในใจของคณะ
กรรมการบริหารทุกท่านอยู่แล้ว
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 และกล่าวปิ ดประชุม
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มผี ู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิม่ เติม ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 6 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
เพิม่ เติมอีก 7 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 19 ราย ผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 25 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 44 ราย
ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 333,634,929 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.1165 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ปิ ดประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3
(โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณี ย)์
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระเกี่ยวกับ
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ

บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)

โดย

บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ 11 มีนาคม 2563
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วันที่ 11 มีนาคม 2563
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เรื่อง ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สืบ เนื่ อ งจาก บริษั ท ปั ญจวัฒ นาพลาสติ ก จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรือ “PJW”) และบริษั ท ย่ อ ย
(รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั ฯ”) ในปั จจุบนั มีโรงงานจานวนทัง้ สิน้ 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างดังนี้
ลาดับ
โรงงาน
การดาเนิ นงานของโรงงาน
สิ ทธิ ครอบครอง
1 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี ขตบางบอน
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
Leasehold
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทอ่ี าเภอเมือง
• ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
• Freehold
จังหวัดสมุทรสาคร
• อาคารคลังสินค้า
• Leasehold
3 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละชิ้ น ส่ ว น
Freehold
และ 3 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ยานยนต์พลาสติก รวมถึงอาคาร
คลังสินค้า
4 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี มืองเทียนจิน
ผลิต บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก และ
Leasehold
สาธารณรัฐประชาชนจีน
อาคารคลังสินค้า
5 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี มืองเจียงซู
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
Leasehold
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีม่ า : บริษทั ฯ

โดย บริษัท มิลล์แพค จากัด (“MP”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด ได้ดาเนินการเช่าพื้นที่บนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่ี แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษทั ฯ ทีด่ าเนินกิจการมากว่า 30 ปี กับนายคงศักดิ ์
เหมณฑารพ (“นายคงศักดิ์ ”) กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยสัญญาเช่าเดิมได้ครบกาหนดอายุเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2562
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2562 ได้มกี ารศึกษาและจัดทาแผนธุรกิจประจาปี 2563 และพบว่าการยกเลิกสาขาโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
ชลบุรจี ะทาให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดต้นทุนค่าผลิตในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากปั จจุบนั โสหุย้ การผลิตทีบ่ าง
บอนต่ากว่าทีช่ ลบุรี อีกทัง้ นอกเหนือจากการทาธุรกิจโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว โรงงานชลบุรไี ด้มกี ารผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ดว้ ย ซึง่ ในช่วงปลายปี 2562 บริษทั ฯ ได้รบั งานโมเดลใหม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทยอยเริม่ ผลิตเพื่อจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ใน
ปี 2563-2564 ทาให้มคี วามต้องการใช้พน้ื ทีส่ าหรับการผลิตและจัดเก็บสินค้าเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ฯ เห็นว่า การบริหารจัดการต้นทุนทีส่ าขาบางบอนยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบกับมีคนงานซึง่ มีทกั ษะ
เฉพาะทางและอยู่กบั บริษทั ฯ มาเป็ นเวลานาน ทาให้การย้ายฐานการผลิตอาจทาให้บริษทั ฯ สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันด้านต้นทุน และบุคลากร จึงทาให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า MP ควรทาสัญญาเช่าทีด่ นิ ต่อไปอีก 1 ปี
และให้ศกึ ษาความเป็ นไปได้สาหรับการเข้าซื้อทีด่ นิ จากผูใ้ ห้เช่าต่อไป จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ MP ต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีบ่ นทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 24421 จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นระยะเวลาอีก 1 ปี ตัง้ แต่
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมีอตั ราค่าเช่าเท่ากับ 651,300 บาทต่อเดือน (ตารางเมตรละ 130
บาท) หรือ คิด เป็ น จ านวนเงิน ค่ าเช่ าทัง้ สิ้น 7,815,600 บาท เนื่ อ งจาก MP มีค วามจาเป็ น ต้องเช่ าพื้น ที่ด ังกล่าวเพื่อ
ประกอบกิจการโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้ารายหลักของ MP
ในระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับการเข้าซื้อทีด่ นิ จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
อย่างไรก็ตาม นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ในฐานะผูใ้ ห้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าว มีความประสงค์ทจ่ี ะขายทีด่ นิ พร้อมสิง่
ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ทีใ่ ห้เช่าดังกล่าว นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ จึงได้มกี ารเสนอขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ
ในฐานะผู้เช่า และได้แจ้งให้บริษัทฯ ได้พจิ ารณาที่จะซื้อที่ดนิ ดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปั ญ จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัท ฯ เข้าซื้อที่ดิน
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่ี แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนาย
คงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เนื่องจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
แล้วว่า การเข้าซื้อทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวสามารถลดภาระค่าเช่า รวมถึงทาให้ MP สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องตามแผนธุรกิจประจาปี 2563 ของกลุ่มบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่าย
(1) รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่ม เติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่อ ง การเปิ ด เผ ยข้อ มูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.04 ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิง่ ตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเมื่อนับรวมกับ
ขนาดรายการย้อนหลังในรอบ 6 เดือนทีผ่ ่านมาของบริษทั ฯ ทีม่ ขี นาดรายการสะสมตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 0.43 จะทาให้บริษทั ฯ มีขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทงั ้ หมดเท่ากับร้อยละ 2.47 ซึง่ มีขนาดรายการน้อย
กว่าร้อยละ 15 และไม่มกี ารออกหลักทรัพย์เป็ นการตอบแทนการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ ดังนัน้ การทารายการดังกล่าว
จึง อยู่ภ ายใต้อ านาจอนุ ม ัติข องคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ฯ ไม่ ต้อ งจัด ท ารายงานและเปิ ด เผยข้อ มู ล ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ตอ้ งเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทารายการดังกล่าว
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”)
เนื่ อ งจากนายคงศัก ดิ ์ เหมมณฑารพ เป็ น กรรมการและผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษั ท ฯ โดย ณ วัน ที่ 18 มีน าคม 2562
นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 88,241,747 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.37 ของจานวนหุ้นทีอ่ อก
และจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 60.00 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตามงบการเงินทีต่ รวจสอบ
แล้วของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ
โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
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จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษาฯ”) เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้ นี้ ซึ่ง เป็ น
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
ทัง้ นี้ การคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับ นี้ ตัวเลขทศนิ ยมที่แสดงนัน้ อาจเกิ ดจากการปั ดเศษทศนิย ม
ตาแหน่ งที่ 2 หรือตาแหน่ งที่ 3 (แล้วแต่กรณี) ทาให้ผลลัพธ์ทค่ี านวณได้จริงนัน้ อาจไม่ตรงกับตัวเลขทีแ่ สดงในรายงาน
ฉบับนี้
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สารบัญ
ส่วนที่ 1

บทสรุปของผูบ้ ริหาร

หน้ า
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2

แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน

ส่วนที่ 2 หน้ า 1

ส่วนที่ 3

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ส่วนที่ 3 หน้ า 1

ส่วนที่ 4

ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ และผลการดาเนิ นงาน
4.1 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
4.2 บริษทั มิลล์แพค จากัด

ส่วนที่ 4 หน้ า 1
ส่วนที่ 4 หน้า 1
ส่วนที่ 4 หน้า 15

ส่วนที่ 5

ความสมเหตุสมผลของรายการ
5.1 วัตถุประสงค์และความจาเป็ นของการเข้าทารายการ
5.2 ข้อดี ข้อเสีย และความเสีย่ งในการเข้าทารายการ
5.3 ข้อดีและข้อเสียในการไม่เข้าทารายการ
5.4 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทารายการกับบุคคลเกีย่ ว
โยงและบุคคลภายนอก
5.5 สรุปความเห็นของทีป่ รึกษาฯ

ส่วนที่ 5 หน้ า 1
ส่วนที่ 5 หน้า 1
ส่วนที่ 5 หน้า 1
ส่วนที่ 5 หน้า 4
ส่วนที่ 5 หน้า 5

ส่วนที่ 6

ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

ส่วนที่ 6 หน้ า 1

ส่วนที่ 7

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ

ส่วนที่ 7 หน้ า 1

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ :

สรุปรายงานประเมินของผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ

สารบัญ
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คานิ ยาม
คาย่อ
PJW หรือ บริษทั ฯ
MP
นายคงศักดิ ์
IFA หรือ ทีป่ รึกษาฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ

:
:
:
:
:
:
:

ประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ

:

ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ

:

ประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการฯ

:

พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดฯ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

:
:

หมายถึง
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั มิลล์แพค จากัด
นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ การได้มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ลง
วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 (รวมทั ้ง ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)
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ส่วนที่ 1 : บทสรุปของผูบ้ ริหาร
สืบ เนื่ อ งจาก บริษั ท ปั ญจวัฒ นาพลาสติ ก จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรือ “PJW”) และบริษั ท ย่ อ ย
(รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั ฯ”) ในปั จจุบนั มีโรงงานจานวนทัง้ สิน้ 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างดังนี้
ลาดับ
โรงงาน
การดาเนิ นงานของโรงงาน
สิ ทธิ ครอบครอง
1 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี ขตบางบอน
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
Leasehold
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทอ่ี าเภอเมือง
• ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
• Freehold
จังหวัดสมุทรสาคร
• อาคารคลังสินค้า
• Leasehold
3 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละชิ้ น ส่ ว น
Freehold
และ 3 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ยานยนต์พลาสติก รวมถึงอาคาร
คลังสินค้า
4 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี มืองเทียนจิน
ผลิต บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก และ
Leasehold
สาธารณรัฐประชาชนจีน
อาคารคลังสินค้า
5 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี มืองเจียงซู
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
Leasehold
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีม่ า : บริษทั ฯ

โดย บริษัท มิลล์แพค จากัด (“MP”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด ได้ดาเนินการเช่าพื้นที่บนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่ี แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษทั ฯ ทีด่ าเนินกิจการมากว่า 30 ปี กับนายคงศักดิ ์
เหมณฑารพ (“นายคงศักดิ์ ”) กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยสัญญาเช่าเดิมได้ครบกาหนดอายุเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2562
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2562 ได้มกี ารศึกษาและจัดทาแผนธุรกิจประจาปี 2563 และพบว่าการยกเลิกสาขาโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
ชลบุรจี ะทาให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดต้นทุนค่าผลิตในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากปั จจุบนั โสหุย้ การผลิตทีบ่ าง
บอนต่ากว่าทีช่ ลบุรี อีกทัง้ นอกเหนือจากการทาธุรกิจโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว โรงงานชลบุรไี ด้มกี ารผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ดว้ ย ซึง่ ในช่วงปลายปี 2562 บริษทั ฯ ได้รบั งานโมเดลใหม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทยอยเริม่ ผลิตเพื่อจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ใน
ปี 2563-2564 ทาให้มคี วามต้องการใช้พน้ื ทีส่ าหรับการผลิตและจัดเก็บสินค้าเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ฯ เห็นว่า การบริหารจัดการต้นทุนทีส่ าขาบางบอนยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบกับมีคนงานซึง่ มีทกั ษะ
เฉพาะทางและอยู่กบั บริษทั ฯ มาเป็ นเวลานาน ทาให้การย้ายฐานการผลิตอาจทาให้บริษทั ฯ สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันด้านต้นทุน และบุคลากร จึงทาให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า MP ควรทาสัญญาเช่าทีด่ นิ ต่อไปอีก 1 ปี
และให้ศกึ ษาความเป็ นไปได้สาหรับการเข้าซื้อทีด่ นิ จากผูใ้ ห้เช่าต่อไป จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ MP ต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีบ่ นทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 24421 จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นระยะเวลาอีก 1 ปี ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมีอตั ราค่าเช่าเท่ากับ 651,300 บาทต่อเดือน (ตารางเมตรละ 130
บาท) หรือ คิด เป็ น จ านวนเงิน ค่ าเช่ าทัง้ สิ้น 7,815,600 บาท เนื่ อ งจาก MP มีค วามจาเป็ น ต้องเช่ าพื้น ที่ด ังกล่าวเพื่อ
ประกอบกิจการโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้ารายหลักของ MP
ในระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับการเข้าซื้อทีด่ นิ จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ในฐานะผูใ้ ห้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าว มีความประสงค์ทจ่ี ะขายทีด่ นิ พร้อมสิง่
ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ทีใ่ ห้เช่าดังกล่าว นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ จึงได้มกี ารเสนอขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ
ในฐานะผู้เช่า และได้แจ้งให้บริษัทฯ ได้พจิ ารณาที่จะซื้อที่ดนิ ดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปั ญ จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัท ฯ เข้าซื้อที่ดิน
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่ี แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนาย
คงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เนื่องจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
แล้วว่า การเข้าซื้อทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวสามารถลดภาระค่าเช่า รวมถึงทาให้ MP สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องตามแผนธุรกิจประจาปี 2563 ของกลุ่มบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่าย
(1) รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่ม เติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่อ ง การเปิ ด เผ ยข้อ มูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.04 ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิง่ ตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเมื่อนับรวมกับ
ขนาดรายการย้อนหลังในรอบ 6 เดือนทีผ่ ่านมาของบริษทั ฯ ทีม่ ขี นาดรายการสะสมตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 0.43 จะทาให้บริษทั ฯ มีขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทงั ้ หมดเท่ากับร้อยละ 2.47 ซึง่ มีขนาดรายการน้อย
กว่าร้อยละ 15 และไม่มกี ารออกหลักทรัพย์เป็ นการตอบแทนการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ ดังนัน้ การทารายการดังกล่าว
จึง อยู่ภ ายใต้อ านาจอนุ ม ัติข องคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ฯ ไม่ ต้อ งจัด ท ารายงานและเปิ ด เผยข้อ มู ล ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ตอ้ งเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทารายการดังกล่าว
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”)
เนื่ อ งจากนายคงศัก ดิ ์ เหมมณฑารพ เป็ น กรรมการและผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษั ท ฯ โดย ณ วัน ที่ 18 มีน าคม 2562
นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 88,241,747 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.37 ของจานวนหุ้นทีอ่ อก
และจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 60.00 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตามงบการเงินทีต่ รวจสอบ
แล้วของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ
โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
ทัง้ นี้ จากการศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ อาทิ เงือ่ นไขต่างๆ ในการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียในการเข้า
ทารายการ ความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ และการเปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อเสียระหว่างการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงและบุคคลภายนอก รวมถึงความเหมาะสมของการเข้าทารายการในครัง้
นี้ ทาให้สามารถสรุปความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ได้ดงั นี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ข้อดีในการเข้าทารายการ
1. มีกรรมสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของที่ดินภายหลังจากการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให้บ ริษัทฯ มีโอกาสเป็ น เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่
24421 ตาบลบางบอน อาเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ โรงงานของบริษทั ฯ อยู่แล้ว ทัง้ นี้ เนื่องจาก
สาขาบางบอนเป็ นสาขาทีม่ ศี กั ยภาพในด้านการจัดการและการบริหารต้นทุนการผลิต อีกทัง้ ยังเป็ นฐานการผลิตทีม่ ั ่นคง
ให้กบั บริษทั ฯ และมีผลประกอบการทีด่ มี าเป็ นเวลานาน จึงสามารถมั ่นใจได้ว่าจะสามารถดาเนินการผลิตสินค้าต่อไปบน
พืน้ ทีน่ นั ้ ตราบเท่าทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ โดยกรณีทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ ยังดาเนินการเช่าทีด่ นิ ต่อ อาจมีความ
เสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญา เนื่องจากสัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุเพียงแค่ 1 ปี และผู้ให้เช่ามีความ
ประสงค์ทจ่ี ะขายทีด่ นิ นัน้ ออกไป ซึ่งอาจทาให้ทด่ี นิ ดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิของบุ
์ คคลอื่นภายหลังการสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
หากบริษทั ฯ ไม่ประสงค์เข้าซื้อทีด่ นิ
นอกจากนี้ เนื่องจากทีด่ นิ มักมีมลู ค่าสูงขึน้ ตามเวลา การเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิที์ ด่ นิ จึงอาจทาให้บริษทั ฯ มีมลู ค่า
ของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ รวมถึงอาจมีผลกาไรกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ตัดสินใจขายทีด่ นิ ให้บุคคลอื่นในอนาคต
2. ลดภาระค่าเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
กรณีท่กี ลุ่มบริษทั ฯ ไม่เข้าซื้อที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง จะทาให้ต้องมีภาระค่าเช่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างต่อไป ซึ่ง
ตามสัญญาเช่าปั จจุบนั มีค่าใช้จา่ ยเดือนละ 651,300 บาท ซึง่ การเช่าทีด่ นิ อาจทาให้กลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทัง้ นี้ การเข้าทารายการจะทาให้ภาระค่าเช่าดังกล่าวหายไป โดย
เกิดเป็ นค่าใช้จ่ายในรูป ของค่าเสื่อมราคาแทน อย่างไรก็ดี เนื่องจากไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดิน ในขณะที่
สินทรัพย์โรงงานส่วนใหญ่มอี ายุการใช้งานทีน่ านแล้ว จึงทาให้ค่าเสื่อมราคาตามบัญชีของบริษทั ฯ มีแนวโน้มทีจ่ ะน้อยกว่า
กรณีทย่ี งั มีการเช่าทีด่ นิ และยังคงต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญา
3. ประโยชน์ จากการลดภาระค่าใช้จ่ายและผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานใหม่
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ ทาให้ MP ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็ น จานวนมากในการจัดหาท าเลที่ตัง้
โรงงานแห่งใหม่ รวมถึงการย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต การติดตัง้ เครื่องจักรและการวางระบบการผลิตใหม่ ซึง่
อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าของ MP ลดลง และทาให้ MP ไม่ต้องดาเนินการย้ายพนักงานไปยังโรงงาน
แห่งใหม่ซง่ึ อาจส่งผลให้พนักงานไม่ได้รบั ความสะดวกในการเดินทาง และอาจส่งผลให้เกิดการลาออกของพนักงานและมี
ผลกระทบต่อแรงงานในการผลิตได้ เนื่องจากหาก MP ยังดาเนินการเช่าทีด่ นิ จากนายคงศักดิ ์ เหมณฑารพ ต่อไป อาจมี
ความเสีย่ งที่ MP จะไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เนื่องจากสัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุเพียงแค่ 1 ปี และผูใ้ ห้เช่ามีความ
ประสงค์ทจ่ี ะขายทีด่ นิ นัน้ ออกไป ซึ่งอาจทาให้ทด่ี นิ ดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิของบุ
์ คคลอื่นภายหลังการสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
หากบริษทั ฯ ไม่ประสงค์เข้าซื้อทีด่ นิ ในครัง้ นี้
4. ราคาที่เข้าซือ้ ที่ดินในครัง้ นี้ มีมูลค่าตา่ กว่ากับราคาประเมินโดยผู้ประเมิ นอิ สระ
บริษัท ฯ จะเข้าท ารายการซื้อที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างในครัง้ นี้ คิด เป็ น มูลค่ ารวม 60.00 ล้านบาท ในขณะที่ผู้
ประเมินอิสระได้แก่บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด และ บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด
ซึ่งเป็ นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ได้มกี ารประเมินมูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2563 และวันที่ 29 มกราคม 2563 พบว่ามูลค่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวมีมูลค่า 62.15 ล้านบาท และ 63.83 ล้าน
บาท ตามลาดับ (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ส่วนที่ 6 หน้าที่ 1-7 ข้อ 6.1 ดาเนินการซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานของ MP
จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 - หน้า 3
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายชื่อผู้ประเมิ น
บริษั ท เบรนท์ โจ โคเซนส์ คอน
ซัลติง้ จากัด
เดอะแวลู เ อชัน่ แอนด์ คอนซั ล
แทนท์ส จากัด

วันที่รายงาน
3 กุมภาพันธ์ 2563

วิ ธีที่ใช้
วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)

มูลค่าประเมิ น
62,150,000 บาท

29 มกราคม 2563

วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)

63,826,896 บาท

มูลค่าการเข้าทารายการ

60,000,000 บาท

โดยเมื่อพิจารณาจากราคาสาหรับการเข้าทารายการดังกล่าวแล้ว พบว่ามีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าประเมินซึง่ ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระทัง้ 2 รายเล็กน้อย ซึง่ ถือเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
ข้อเสียในการเข้าทารายการ
1. มีรายจ่ายในการเข้าทารายการ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติ มตามแผนงาน
บริษทั ฯ จะมีภาระรายจ่ายสาหรับการเข้าทารายการซื้อทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในครัง้ นี้คดิ เป็ นมูลค่ารวม 60.00
ล้านบาท ซึ่งกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่ได้เข้าทารายการในครัง้ นี้ ก็จะไม่มคี วามจาเป็ นที่จะต้องใช้รายจ่ายส่วนนี้ และสามารถ
นากระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้ลงทุนสาหรับโครงการอื่น
2. มีหนี้ สินเพิ่ มขึ้นจากการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ วางแผนจะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินทัง้ จานวนสาหรับการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ
มีหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบี้ยภาระทางการเงินเพิม่ ขึน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 1,931.49 ล้านบาท
และมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน เท่ากับ 1.90 เท่า โดยบนสมมติฐานอ้างอิงจากงบการเงิน ณ สิ้นงวดเวลาดังกล่าว กรณีท่ี
บริษทั ฯ มีการกู้ยมื เงินทัง้ จานวนเพื่อเข้าทารายการ จะทาให้บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ ขึน้ เป็ น 1.96 เท่า ซึ่ง
อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ผิดเงื่อนไขทางการเงิน (Debt Covenant) ตามข้อกาหนดของเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินทีบ่ ริษทั ฯ
จะต้องดารงอัต ราส่ วนหนี้ สิน ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไว้ในอัต ราส่ วนไม่ เกิน กว่า 2.00 เท่ า ซึ่งอาจส่ งผลให้
บริษทั ฯ ขาดความสามารถในการก่อหนี้สนิ เพิม่ เติมจากสถาบันการเงินดังกล่าวได้ในอนาคต กรณีทต่ี ้องมีโครงการลงทุน
อื่นๆ เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารเจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว และบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
แล้วว่าโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ จะผิดเงือ่ นไขทางการเงิน (Debt Covenant) ดังกล่าวมีค่อนข้างต่า และในกรณีทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุดหาก
บริษทั ฯ เกิดผิดเงื่อนไขทางการเงิน (Debt Covenant) ดังกล่าว บริษทั ฯ ก็สามารถดาเนินการขอหนังสือยินยอมผ่อนผัน
การดารงเงื่อนไขทางการเงิน (Consent Letter) กับสถาบันการเงินดังกล่าวได้ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ดอกเบีย้ เงินกูท้ เ่ี กิดขึน้ จากการเข้าทารายการในครัง้ นี้น่าจะมีมลู ค่าน้อยกว่าค่าเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างรวมถึงบริษทั ฯ ไม่
ต้องรับรูภ้ าระผูกพันจากสัญญาเช่าทีบ่ นั ทึกเป็ นหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่าทีม่ ผี ลบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2563 กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการ
ความเสี่ยงในการเข้าทารายการ
1. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั อนุมตั ิ วงเงิ นกู้จากสถาบันการเงิ นสาหรับการเข้าทารายการ
เนื่องจากบริษทั ฯ วางแผนจะใช้เงินกู้จากสถาบันทางการเงินทัง้ จานวน โดยปั จจุบนั ได้มกี ารติดต่อกับสถาบัน
ทางการเงินในประเทศเพื่อขอสนับสนุ นแหล่งเงินทุนข้างต้น โดยหากบริษทั ฯ ไม่สามารถเจรจากับสถาบันทางการเงินได้
ลงตัว หรือสถาบันทางการเงินปฏิเสธการให้วงเงินสนับสนุ นเพื่อการเข้าทารายการ ก็อาจทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ไม่สามารถเข้าทารายในครัง้ นี้ได้อย่างสาเร็จ อย่างไรก็ดี ฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ เห็นว่าการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับ
สถาบันทางการเงินเป็ นไปได้ด้วยดี และมีแนวโน้มที่จะได้รบั อนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ทัง้ นี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั
ส่วนที่ 1 - หน้า 4
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วงเงินจากสถาบันทางการเงินเพื่อการเข้าทารายการ บริษทั ฯ อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น เช่น กระแสเงินสดภายใน
เพื่อทารายการดังกล่าว โดยกรณี ท่แี ย่ท่สี ุด หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับการเข้าทารายการได้
บริษทั ฯ ก็ยงั คงสามารถดาเนินการผลิตสินค้าบนโรงงานการผลิตเดิมได้ดงั เช่นปั จจุบนั
2. ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถชาระหนี้ สินจากการเข้าทารายการได้ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวม 1,931.49 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน 1.90 เท่า
โดยบนสมมติฐานอ้างอิงจากงบการเงิน ณ สิ้นงวดเวลาดังกล่าว กรณี ท่ีบริษัท ฯ มีการกู้ยมื เงินทัง้ จานวนเพื่อเข้าท า
รายการ จะทาให้บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ ขึน้ เป็ น 1.96 เท่า ซึง่ ถือเป็ นอัตราส่วนทีค่ ่อนข้างสูง ทีอ่ าจส่งผลให้
บริษทั ฯ ผิดเงือ่ นไขทางการเงิน (Debt Covenant) ตามข้อกาหนดของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องดารง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไว้ในอัตราส่วนไม่ เกินกว่า 2.00 เท่ า ซึ่งอาจส่งผลให้บ ริษัท ฯ ขาด
ความสามารถในการก่อหนี้สนิ เพิม่ เติมจากสถาบันการเงินดังกล่าวได้ในอนาคต กรณีทต่ี อ้ งมีโครงการลงทุนอื่นๆ เพิม่ เติม
และอาจทาให้บริษทั ฯ ขาดความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ต่อสถาบันทางการเงินได้ในอนาคต
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าทารายการจะทาให้บริษทั ฯ ประหยัดค่าเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามที่ระบุ ไว้ในข้อ ที่ 5.2.1 ข้อดีในการเข้าท ารายการ อีก ทัง้ ในช่ ว งที่ผ่านมาบริษัท ฯ มีกระแสเงิน สดจากการ
ดาเนินงานเป็ นบวก โดยในปี 2562 มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเท่ากับ 55.68 ล้านบาท จึงทาให้เชื่อได้ว่าบริษทั ฯ
จะยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ท่จี ะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการในอนาคต อีกทัง้ บริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วว่า
โอกาสที่บ ริษัท ฯ จะผิด เงื่อนไขทางการเงิน (Debt Covenant) ดังกล่ าวมีค่อนข้างต่ า และในกรณี ท่ีเลวร้ายที่สุดหาก
บริษทั ฯ เกิดผิดเงื่อนไขทางการเงิน (Debt Covenant) ดังกล่าว บริษทั ฯ ก็สามารถดาเนินการขอหนังสือยินยอมผ่อนผัน
การดารงเงือ่ นไขทางการเงิน (Consent Letter) กับสถาบันการเงินดังกล่าวได้
3. ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจ่ายเงิ นปันผลหรือจ่ายเงิ นปันผลได้ลดลงในอนาคต
เนื่องจากบริษทั ฯ จะมีหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ จากการกู้ยมื เงินทัง้ จานวนสาหรับการเข้าทารายการ อีกทัง้ มีภาระรายจ่าย
ลงทุนต่อเนื่องจากการเข้าทารายการ จึงอาจทาให้กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกิจการได้ในอนาคต
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลที่ดมี าโดยตลอด อีกทัง้ วงเงินกู้จานวน 60.00 ล้านบาท ดังกล่าว คิดเป็ นเพียง
สัดส่วนร้อยละ 2.04 ของมูลค่ารวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงทาให้คาดว่าความสามารถในการจ่ายเงินปั น
ผลทีล่ ดลงจะเป็ นไปอย่างจากัด
4. ความเสี่ยงจากการที่มูลค่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างลดลงในอนาคต
มูลค่าการเข้าทารายการในครัง้ นี้สอดคล้องกับมูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ 2 ราย
ได้แก่บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด และ บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งทีม่ ูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวอาจลดลงในอนาคต อันเนื่องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดทีด่ นิ การจัดการด้านพืน้ ทีโ่ ดยหน่ วยงานภาครัฐ ฯลฯ ซึง่ อาจทาให้มลู ค่าทรัพย์สนิ ของกิจการ
ในส่วนดังกล่าวลดลงต่ ากว่าราคาทุนที่ได้มา หรือเกิดผลขาดทุนกรณีท่ตี ้อ งมีการตัดจาหน่ ายสินทรัพย์เพื่อขายให้กับ
บุคคลภายนอก และกระทบต่อสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดี
เนื่องจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้ มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการเก็งกาไรทีด่ นิ และสินทรัพย์ หากแต่เป็ นการสร้างฐานการ
ผลิตสินค้าที่ม ั ่นคงให้กับบริษัทฯ และเป็ นการรวมศูนย์การผลิตบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในย่านเดียวเพื่อความประหยัดและ
ประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ในด้านการจัดการ จึงบริษทั ฯ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกิจการในระยะยาวมากกว่า
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ข้อดีในการไม่เข้าทารายการ
1. ไม่มีรายจ่ายและไม่มีหนี้ สินจากการเข้าทารายการ
กรณีทไ่ี ม่มกี ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะไม่มมี ภี าระรายจ่ายสาหรับการเข้าทารายการซื้อทีด่ นิ และสิง่
ปลูก สร้างในครัง้ นี้ คิด เป็ น มูลค่ ารวม 60.00 ล้านบาท และค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ที่เกี่ย วกับ การเข้าท ารายการ นอกจากนี้
บริษทั ฯ จะไม่มหี นี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ภาระทางการเงินจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ซึง่ บริษทั ฯ สามารถนากระแสเงินสดที่
ประหยัดได้ไปลงทุนในโครงการอื่นๆ และยังคงความสามารถในการก่อหนี้สนิ เพิม่ เติมได้ไว้ในระดับเดิม
ข้อเสียในการไม่เข้าทารายการ
1. สูญเสียโอกาสในการเป็ นเจ้าของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่งเป็ นฐานการผลิ ตสิ นค้าที่สาคัญ
กรณีท่ไี ม่มกี ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสการเป็ นเจ้าของที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง ซึ่งใน
อนาคตอาจมีมูลค่าเพิม่ ตามเวลา นอกจากนี้ เนื่องจากสาขาบางบอนเป็ นสาขาที่มี ศกั ยภาพในด้านการจัดการและการ
บริหารต้นทุนการผลิต อีกทัง้ ยังเป็ นฐานการผลิตทีม่ ั ่นคงให้กบั บริษทั ฯ และมีผลประกอบการทีด่ มี าเป็ นเวลานาน จึงอาจ
ทาให้บริษัทฯ สูญเสียฐานการผลิตที่สาคัญในอนาคต หากผู้ให้เช่าปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญากับบริษัทฯ ภายหลังครบ
กาหนดอายุ เนื่องจากบริษัทฯ จะดาเนินการย้ายหน่ วยงานโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ชี ลบุรมี าอยู่ท่สี มุทรสาคร ทาให้พ้นื ที่
บริเวณบางบอนและสมุทรสาครจะเป็ นศูนย์กลางการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ น้ ามันหล่อลื่มและนม ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การรวมศูนย์ฝีมอื แรงงาน และการบริหารจัดการต่างๆ ทัง้ ทางตรงได้มากกว่า
2. ยังคงมีภาระค่าเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
กรณีท่กี ลุ่มบริษทั ฯ ไม่เข้าซื้อที่ดนิ จะทาให้ต้องมีภาระค่าเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลู กสร้างเดือนละ 651,300 บาท ซึ่ง
อาจทาให้กลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จา่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร โดยการเข้าซื้อทีด่ นิ
และสิง่ ปลูกสร้างจะทาให้ลดภาระค่าเช่าที่ และเนื่องจากที่ดนิ จะไม่ถูกคิดค่าเสื่อมราคา ในขณะที่สนิ ทรัพย์โรงงานส่วน
ใหญ่มอี ายุการใช้งานทีน่ านแล้ว จึงทาให้ค่าเสื่อมราคาตามบัญชีของบริษทั ฯ มีแนวโน้มทีจ่ ะน้อยกว่ากรณีทย่ี งั มีการเช่า
ทีด่ นิ และยังคงต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญา
ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับการทารายการกับบุคคลภายนอก
1. ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนิ นงาน รวมถึงการผ่อนปรนเงื่อนไขในสัญญาได้ง่ายกว่าการ
ทารายการกับบุคคลอื่น
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ของบริษัท ฯ กับนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ สามารถดาเนินการเจรจาได้รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการทารายการกับบุคคลภายนอก อีกทัง้ นาย
คงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ยังสามารถผ่อนปรนเงือ่ นไขในสัญญาให้แก่บริษทั ฯ ได้งา่ ยและรวดเร็วกว่าด้วย
2. มีความเชื่อมั ่นและไว้วางใจได้มากกว่าการเข้าทารายการกับบุคคลอื่น
การเข้าท ารายการในครัง้ นี้ระหว่างบริษัท ฯ กับ นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ
บริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ มีความเชื่อมั ่นและไว้วางใจได้มากกว่าการเข้าทารายการกับบุคคลอื่น ว่าการเข้าทารายการในครัง้
นี้จะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั กรรมสิทธิบนที
์ ด่ นิ ดังกล่าวอย่างแน่นอน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ข้อเสียของการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับการทารายการกับบุคคลภายนอก
1. บุคคลภายนอกอาจเสนอเงือ่ นไขที่ดีกว่า
เนื่องจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้ เป็ นการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน จึงอาจส่งผลให้การเจรจาต่อรอง
ราคาซื้อขายรวมถึงเงือ่ นไขอื่นๆ อาจไม่สามารถกระทาได้เต็มทีเ่ สมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก
ด้วยเหตุผ ลดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ฯ อย่างไรก็ต าม เพื่อเป็ น การรัก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงได้มมี ติให้
เรีย กประชุ มผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารเข้าท ารายการในครัง้ นี้ โดยผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แ ก่ นายคงศัก ดิ ์ เหม
มณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ จะไม่สามารถลงมติในวาระดังกล่าวได้
เมื่อพิจารณาข้อดี-ข้อเสียในการเข้าทารายการ, ความเสี่ยงในการเข้าทารายการ ข้อดี-ข้อเสียในการไม่เข้าทา
รายการ ข้อดี-ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน และการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการทารายการกับ
บุคคลเกีย่ วโยงกับบุคคลภายนอก ที่ปรึกษาฯ จึงสรุปว่าการเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีความสมเหตุสมผล
ส่วนในเรื่องความเหมาะสมของราคาในการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาความเหมาะสมของ
ราคาในการทารายการ รวมถึง เงื่อนไขของการเข้าทารายการในแต่ละทางเลือกของบริษัทฯ ในการดาเนินการกับ ที่ดนิ
ทีต่ งั ้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษัท มิลล์แพค จากัด (“MP”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะเป็ นไปได้ ได้แก่
1) ดาเนินการซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้ 2) ดาเนินการเช่าทีด่ นิ ตามสัญญาเช่ากับนาย
คงศักดิ ์ เหมมณฑารพ พร้อมทัง้ ต่อสัญญาเช่าไปตลอด และ 3) ดาเนินการจัดซื้อทีด่ นิ และก่อสร้างโรงงานใหม่ (สามารถดู
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ส่วนที่ 6 ความเหมาะสมของราคาและเงือ่ นไขของรายการ) โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รวมมูลค่า
การดาเนิ นการในแต่ละกรณี
รายการ
1. ดาเนินการซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานของ MP จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้
62.15 - 63.83
2. ดาเนินการเช่าทีด่ นิ ตามสัญญาเช่ากับนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ พร้อมทัง้ ต่อสัญญาเช่าไปตลอด
571.98
3. ดาเนินการจัดซื้อทีด่ นิ และก่อสร้างโรงงานใหม่
83.86 - 88.28
บริษทั ฯ จะเข้าซือ้ ที่ดินจากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ ตามร่างสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน

60.00

จากทางเลือกการดาเนินการเกี่ยวกับทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานทัง้ 3 กรณี ตามตารางเปรียบเทียบมูลค่ารายการดังกล่าว
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ดาเนินการซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานของ MP จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้มี
มูลค่ารายการต่าทีส่ ุด จึงเป็ นทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดของบริษทั ฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งทีด่ นิ ดังกล่าว เพื่อทาให้ MP สามารถใช้ทด่ี นิ
ดังกล่าวในการดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 62.15 - 63.83
ล้านบาท นอกจากนี้ การเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเข้าซื้อทีด่ นิ ดังกล่าวจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ในราคา
เท่ากับ 60.00 ล้านบาท ซึ่งมีค่าต่ ากว่าราคาประเมินทรัพย์สนิ โดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด
และบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ที่มมี ูลค่าอยู่ระหว่าง 62.15 - 63.83 ล้านบาท ดังนัน้ ราคาในการได้มา
ซึง่ ทีด่ นิ ดังกล่าวในครัง้ นี้ของบริษทั ฯ จึงมีความเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ด้วยเหตุผลข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กันในครัง้ นี้ มีความสมเหตุสมผล ที่ ปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิ การเข้าทารายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี้
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ซึง่ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล
เอกสาร และร่างเอกสารที่ ได้รบั การสัมภาษณ์ ผู้บ ริห ารและผู้ท่เี กี่ย วข้อง เป็ น ความจริงสมบู รณ์ และถูกต้อง รวมทัง้
พิจ ารณาเงื่อ นไขและข้อ ก าหนดของการเข้าท ารายการดังกล่า ว ที่ป รึก ษาฯ พิจ ารณาว่า สมมติฐานที่ใช้ในการจัด
เตรียมการประเมินมูลค่าในครัง้ นี้ มคี วามสมเหตุสมผล เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลที่มอี ยู่ในช่วงเวลาที่ศกึ ษา
เท่านัน้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาฯ ได้ ทัง้ นี้
การตัดสินใจทีจ่ ะอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 2 : แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ที่ป รึก ษาฯ ได้พิจ ารณาและศึก ษาข้อ มูล ที่เกี่ย วข้อ งกับ การเข้า ท ารายการในครัง้ นี้ ซึ่งเป็ น รายการได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ และนับเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ จากข้อมูลที่ได้รบั จากบริษัทฯ การสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ทัวไป
่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ และสารสนเทศทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เข้าทารายการในครัง้ นี้
เอกสารของบริษทั ฯ และ MP เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ เป็ นต้น
สัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สัญญาเช่าทีด่ นิ , ร่างสัญญาจะซื้อจะขายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการใน
ครัง้ นี้ เป็ นต้น
โฉนดทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการในครัง้ นี้
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการในครัง้ นี้
แผนธุรกิจของบริษทั ฯ
การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั ตลอดจนการ
สัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ รวมถึงบุ ค คลที่เกี่ยวข้อ ง เป็ น ข้อมูลที่ถูก ต้องและเป็ นความจริง โดยที่ป รึกษาฯ ได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุ สมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ นอกจากนี้
ทีป่ รึกษาฯ ถือว่า สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย และไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข เพิกถอน หรือ ยกเลิก รวมถึงไม่มเี หตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการเข้า
ทารายการในครัง้ นี้ของบริษทั ฯ
ดังนัน้ หากข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งทีป่ รึกษาฯ ได้รบั ไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่เป็ นความจริง หรือ สัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มผี ลบังคับใช้ และ/หรือ ไม่ผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิก
ถอน หรือ ยกเลิก และ/หรือ มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ การเข้าทารายการใน
ครัง้ นี้ของบริษทั ฯ ก็อาจส่งผลต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบดังกล่าวต่อ
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้
ความเห็นของที่ป รึก ษาฯ จัด ทาขึ้นภายใต้ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุ ตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดทา ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงอย่ างมีนัยสาคัญในภายหลัง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ไม่มภี าระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็น
ของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจลง
มติการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ของบริษัทฯ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
ดังนัน้ การตัดสินใจอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ่ นบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใน
ครัง้ นี้ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนทาการลงมติ เพื่อทีจ่ ะได้พจิ ารณาลงมติได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ มิได้เป็ นการรับรองผลสาเร็จของการเข้าทารายการต่างๆ รวมถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทารายการ
ดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ส่วนที่ 2 - หน้า 2
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 3 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
3.1

ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ
สืบ เนื่ อ งจาก บริษั ท ปั ญจวัฒ นาพลาสติ ก จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรือ “PJW”) และบริษั ท ย่ อ ย
(รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั ฯ”) ในปั จจุบนั มีโรงงานจานวนทัง้ สิน้ 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างดังนี้
ลาดับ
โรงงาน
การดาเนิ นงานของโรงงาน
สิ ทธิ ครอบครอง
1 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี ขตบางบอน
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
Leasehold
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทอ่ี าเภอเมือง
• ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
• Freehold
จังหวัดสมุทรสาคร
• อาคารคลังสินค้า
• Leasehold
3 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละชิ้ น ส่ ว น
Freehold
และ 3 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ยานยนต์พลาสติก รวมถึงอาคาร
คลังสินค้า
4 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี มืองเทียนจิน
ผลิต บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก และ
Leasehold
สาธารณรัฐประชาชนจีน
อาคารคลังสินค้า
5 โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี มืองเจียงซู
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
Leasehold
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีม่ า : บริษทั ฯ

โดย บริษัท มิลล์แพค จากัด (“MP”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด ได้ดาเนินการเช่าพื้นที่บนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่ี แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษทั ฯ ทีด่ าเนินกิจการมากว่า 30 ปี กับนายคงศักดิ ์
เหมณฑารพ (“นายคงศักดิ์ ”) กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยสัญญาเช่าเดิมได้ครบกาหนดอายุเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2562
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2562 ได้มกี ารศึกษาและจัดทาแผนธุรกิจประจาปี 2563 และพบว่าการยกเลิกสาขาโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
ชลบุรจี ะทาให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดต้นทุนค่าผลิตในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากปั จจุบนั โสหุย้ การผลิตทีบ่ าง
บอนต่ ากว่าที่ชลบุรี อีกทัง้ นอกเหนือจากการทาธุรกิจโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว โรงงานชลบุรไี ด้มีการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ด้วย ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 บริษัท ฯ ได้รบั งานโมเดลใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทยอยเริม่ ผลิตเพื่อจาหน่ ายในเชิง
พาณิ ช ย์ ในปี 2563-2564 ท าให้มีค วามต้ อ งการใช้พ้ืน ที่ส าหรับ การผลิต และจัด เก็ บ สิน ค้า เพิ่ม ขึ้น อีก ทัง้ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า การบริหารจัดการต้นทุนทีส่ าขาบางบอนยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบ
กับมีคนงานซึ่งมีทกั ษะเฉพาะทางและอยู่กับบริษัท ฯ มาเป็ น เวลานาน ทาให้การย้ายฐานการผลิตอาจทาให้บริษัท ฯ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และบุคลากร จึงทาให้ทป่ี ระชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า MP ควรทา
สัญญาเช่าทีด่ นิ ต่อไปอีก 1 ปี และให้ศกึ ษาความเป็ นไปได้สาหรับการเข้าซื้อทีด่ นิ จากผูใ้ ห้เช่าต่อไป จึงได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้
MP ต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีบ่ นทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 24421 จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
เป็ นระยะเวลาอีก 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมีอตั ราค่าเช่าเท่ากับ 651,300 บาทต่อ
เดือน (ตารางเมตรละ 130 บาท) หรือคิดเป็ นจานวนเงินค่าเช่าทัง้ สิน้ 7,815,600 บาท เนื่องจาก MP มีความจาเป็ นต้อง
เช่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวเพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความต้องการของ
ลูกค้ารายหลักของ MP ในระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับการเข้าซื้อทีด่ นิ จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ส่วนที่ 3 - หน้า 1
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ในฐานะผูใ้ ห้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าว มีความประสงค์ทจ่ี ะขายทีด่ นิ พร้อมสิง่
ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ทีใ่ ห้เช่าดังกล่าว นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ จึงได้มกี ารเสนอขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ
ในฐานะผู้เช่า และได้แจ้งให้บริษัทฯ ได้พจิ ารณาที่จะซื้อที่ดนิ ดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปั ญ จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าซื้อที่ดิน
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่ี แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนาย
คงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เนื่องจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
แล้วว่า การเข้าซื้อทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวสามารถลดภาระค่าเช่า รวมถึงทาให้ MP สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องตามแผนธุรกิจประจาปี 2563 ของกลุ่มบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่าย
(1) รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่ม เติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่อ ง การเปิ ด เผ ยข้อ มูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.04 ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิง่ ตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเมื่อนับรวมกับ
ขนาดรายการย้อนหลังในรอบ 6 เดือนทีผ่ ่านมาของบริษทั ฯ ทีม่ ขี นาดรายการสะสมตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 0.43 จะทาให้บริษทั ฯ มีขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทงั ้ หมดเท่ากับร้อยละ 2.47 ซึง่ มีขนาดรายการน้อย
กว่าร้อยละ 15 และไม่มกี ารออกหลักทรัพย์เป็ นการตอบแทนการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ ดังนัน้ การทารายการดังกล่าว
จึง อยู่ภ ายใต้อ านาจอนุ ม ัติข องคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ฯ ไม่ ต้อ งจัด ท ารายงานและเปิ ด เผยข้อ มู ล ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ตอ้ งเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทารายการดังกล่าว
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”)
เนื่ อ งจากนายคงศัก ดิ ์ เหมมณฑารพ เป็ น กรรมการและผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษั ท ฯ โดย ณ วัน ที่ 18 มีน าคม 2562
นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 88,241,747 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.37 ของจานวนหุ้นทีอ่ อก
และจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 60.00 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตามงบการเงินทีต่ รวจสอบ
แล้วของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ
โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
3.2

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) จะเข้าซื้อทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่
ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ณ ปั จจุบนั ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นทีต่ งั ้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษทั มิลล์แพค จากัด (“MP”) บริษทั
ส่วนที่ 3 - หน้า 2
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ย่อยของบริษทั ฯ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการจากที่ประชุม สามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2563 ของ
บริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 และคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 โดย
บริษทั ฯ จะดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วทีส่ ุด
3.3 คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
3.3.1 ร่างสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างระหว่างนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กับบริษทั ฯ
ผูซ้ ้อื
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ผูข้ าย
: นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
: นายคงศัก ดิ ์ เหมมณฑารพ เข้าข่ายเป็ น บุ ค คลที่เกี่ย วโยงกัน ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ เป็ นกรรมการ
และผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษัท ฯ โดย ณ วัน ที่ 18 มีน าคม 2562 นายคงศัก ดิ ์
เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบริษทั ฯ จานวน 88,241,747 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 15.37 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ยังเป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามและผู้
ถือ หุ้ น ของ MP บริษั ท ย่ อ ยที่บ ริษั ท ฯ ถือ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 99.98 ของ
จานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 นายคง
ศักดิ ์ เหมมณฑารพ ถือหุ้นใน MP จานวน 1 หุ้น หรือคิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ
0.008 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ MP
สาระสาคัญของสัญญา
: - ซื้ อ -ขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 24421 เลขที่ดิ น 277 ต าบลคลองบางบอน
อาเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อทีด่ นิ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตาราง
วา พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนที่ดนิ ดังกล่าวในราคา 60.00 ล้านบาท โดยแบ่ง
ชาระออกเป็ น 2 งวด ได้แก่
• งวดที่ 1 ชาระจานวน 6.00 ล้านบาท ในวันทีท่ าหนังสือสัญญาจะซื้อ
จะขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
• งวดที่ 2 ช าระจ านวน 54.00 ล้ า นบาท ในวัน ที่ จ ดทะเบี ย นโอน
กรรมสิทธิที์ ด่ นิ ทีจ่ ะซื้อจะขายให้กบั ผูซ้ ้อิ เรียบร้อยแล้ว โดยการนัดวัน
โอนกรรมสิท ธิท์ ่ี ดิ น ที่ จ ะซื้ อ จะขายนั ้น ผู้ ข ายจะแจ้ ง วัน นั ด โอน
กรรมสิท ธิใ์ ห้กับผู้ซ้ือ ทราบล่ วงหน้ าเป็ นหนั งสือไม่ น้ อยกว่า 7 วัน
เพื่อไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ณ สานักงานทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิที์ ่ดนิ ทีจ่ ะซื้อจะขาย ผู้ขายและผู้ซ้อื ตกลง
ชาระฝ่ ายละครึ่ง ส่วนค่าภาษีเงินได้จากการขายที่ดินที่จะซื้อจะขาย ค่า
อากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกชนิดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิที์ ่ดนิ ที่จะซื้อ
จะขายนัน้ ผูข้ ายตกลงเป็ นผูช้ าระทัง้ หมด
- กรณีท่ผี ขู้ ายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ไปโอนกรรมสิทธิในที
์ ่ดนิ ทีจ่ ะ
ซื้อจะขาย ผูซ้ ้อื มีสทิ ธิฟ้องบังคับให้ปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือเรียกค่าเสียหาย
จากผูข้ ายได้
- กรณีทผ่ี ซู้ ้อื ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผูข้ ายมีสทิ ธิรบิ เงินมัดจาหรือเงินทีช่ าระ
มาแล้วทัง้ หมด และบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ รวมทัง้ เรียกค่าเสียหายจากผูซ้ ้อื
ได้
ส่วนที่ 3 - หน้า 3
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3.3.2

สัญญาเช่าที่ดินระหว่างนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กับ MP ลงวันที่ 1 มกราคม 2563
ผูเ้ ช่า
: บริษทั มิลล์แพค จากัด (“MP”) บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่า
: นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
: นายคงศัก ดิ ์ เหมมณฑารพ เข้าข่ายเป็ น บุ ค คลที่เกี่ย วโยงกัน ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ เป็ นกรรมการ
และผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษัท ฯ โดย ณ วัน ที่ 18 มีน าคม 2562 นายคงศัก ดิ ์
เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบริษทั ฯ จานวน 88,241,747 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 15.37 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ยังเป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามและผู้
ถือหุ้นของ MP โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ถือหุ้นในบริษทั ฯ จานวน 1 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.008 ของจานวน
หุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ MP
สาระสาคัญของสัญญา
: - สถานที่เช่ า มีจ านวนเนื้ อ ที่ 2-1-64.0 ไร่ (964.0 ตารางวา) หรือ คิด เป็ น
พืน้ ทีใ่ ช้สอยเท่ากับ 5,010 ตารางเมตร
- ระยะเวลาเช่าทัง้ สิน้ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
- อัตราค่าเช่าเท่ากับ 130 บาทต่อตารางเมตร หรือคิดเป็ นค่าเช่ารวมทัง้ สิ้น
651,300 บาทต่อเดือน
- ผู้ให้เช่าตกลงว่า จะให้สทิ ธิผู์ ้เช่าต่ออายุในปี ถดั ไปในระยะเวลาการเช่าที่
คล้ายกันก่อนที่จะชักชวนผูเ้ ช่ารายใหม่ และค่าเช่าในปี ท่ี 2 ค่าเช่าจะปรับ
เพิม่ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 จากค่าเช่าในปั จจุบนั
- เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผูเ้ ช่าจะออกจากสถานทีเ่ ช่าและขนย้ ายทรัพย์สนิ
ส่วนตัวและบุคลากรของผูเ้ ช่าออกจากสถานที่เช่า และส่งมอบคืนสถานที่
เช่าในสภาพทีด่ แี ละพร้อมให้เช่าได้ ภายใน 45 วัน นับจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่า
สิน้ สุดลง

3.4

การคานวณขนาดรายการ

3.4.1 รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
การเข้าทารายการซื้อทีด่ นิ จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ในครัง้ นี้ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ ตาม
ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ เมื่อคานวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
เกณฑ์
มูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
กาไรสุทธิ จากการ
ดาเนิ นงานปกติ
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน

วิ ธีการคานวณ
= ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นทีด่ นิ จึงไม่มมี ลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
= ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นทีด่ นิ จึงไม่มกี าไรสุทธิ
= มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทีช่ าระ / สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 3 - หน้า 4
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เกณฑ์

วิ ธีการคานวณ
= 60,000,000.00 / 2,947,042,471.67
= 2.04%
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษทั = ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จดทะเบียนออกให้เพื่อเป็ น
สิ่ งตอบแทนการได้มาซึ่ง
สิ นทรัพย์
เมื่อพิจารณาขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในครัง้ นี้ตามตารางข้างต้น ด้วยวิธกี ารคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ
ภายใต้ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยการคานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งได้รบั การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ พบว่า ขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคานวณตาม
เกณฑ์มลู ค่าสิง่ ตอบแทนคิดเป็ นร้อยละ 2.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทั ฯ และเมื่อนับรวมกับขนาดรายการย้อนหลังใน
รอบ 6 เดือนทีผ่ ่านมาของบริษทั ฯ ทีม่ ขี นาดรายการสะสมตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.43 จะทา
ให้บริษทั ฯ มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทงั ้ หมดเท่ากับร้อยละ 2.47 ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 และไม่มี
การออกหลักทรัพย์เป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี้ ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้อานาจ
อนุ มตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และไม่ตอ้ งเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทารายการดังกล่าว
3.4.2 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ของบริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เนื่องจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันฯ เนื่องจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 88,241,747 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.37 ของจานวนหุ้นทีอ่ อก
และจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ นอกจากนี้ นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ยังเป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามและผู้
ถือหุ้นของ MP โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ถือหุ้นใน MP จานวน 1 หุ้น หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 0.008 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ MP
ดังนัน้ การทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี้ จึงเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่
เกี่ย วโยงกันฯ ซึ่งในการค านวณขนาดรายการ บริษัท ฯ ได้อ้างอิงข้อ มูลจากงบการเงิน รวมสาหรับ ปี ส้นิ สุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 60.00 ล้านบาท ซึง่ มากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิของบริษทั ฯ (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตามงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วของบริษทั ฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผย
สารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การ
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิลงคะแนน ซึง่ ได้แก่
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ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิ ลงคะแนน

จานวนหุ้นที่ถือครองในบริษทั ฯ
ณ 18 มี.ค. 2562

% ของจานวนหุ้นทัง้ หมด

101,725,566
88,241,747
189,967,313

17.72
15.37
33.09

1. นางมาลี เหมมณฑารพ (ภรรยาของนายคงศักดิ ์)
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
รวม
3.5

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จะได้มา

ประเภททรัพย์สิน
รายละเอียดของที่ดิน

ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ทีด่ นิ จานวน 1 แปลง ขนาด 2-1-64.0 ไร่ (964.0 ตารางวา)
ตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของสิ่ งปลูกสร้าง อาคาร 6 หลัง รวมพืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ สิน้ 5,596.75 ตารางเมตร ประกอบด้วย
1. อาคารสานักงานและโกดัง 2 ชัน้
2. อาคารโกดัง 2 ชัน้
3. อาคารพักอาศัยและโกดัง 3 ชัน้
4. อาคารเก็บของชัน้ เดียว
5. อาคารเก็บของและห้องขยะ
6. อาคารป้ อมยาม
ตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
กรุงเทพมหานคร
24421
โฉนดที่ดินเลขที่
2-1-64.0 ไร่ (964.0 ตารางวา)
เนื้ อที่ดิน
5,596.75 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ผู้ถือกรรมสิ ทธิ์

ส่วนที่ 3 - หน้า 6
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ภาพสถานที่ตงั ้ ของที่ดินที่เข้าทารายการในครัง้ นี้

ทีม่ า : บริษทั ฯ

ทีม่ า : บริษทั

โดยมีรายละเอียดสิง่ ปลูกสร้างได้แก่ 1) อาคารสานักงานและโกดัง 2 ชัน้ , 2) อาคารโกดัง 2 ชัน้ , 3) อาคารพัก
อาศัย และโกดัง 3 ชัน้ , 4) อาคารเก็บ ของชัน้ เดีย ว, 5) อาคารเก็บ ของและห้องขยะ, และ 6) อาคารป้ อ มยาม โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 3 - หน้า 7
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ

บ้านเลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เนื้ อที่ใช้สอยรวม
(ตารางเมตร)
2,268.00
2,060.00
980.75
225.00
40.00
23.00
5,596.75

อาคารสานักงานและโกดัง 2 ชัน้
อาคารโกดัง 2 ชัน้
อาคารพักอาศัยและโกดัง 3 ชัน้
อาคารเก็บของชัน้ เดียว
อาคารเก็บของและห้องขยะ
อาคารป้ อมยาม
รวม

อายุการใช้งาน
(ปี )
29
29
29
29
29
29

ภาพด้านหน้ าของสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินที่เข้าทารายการในครัง้ นี้

ทีม่ า : บริษทั ฯ

ตัวอย่างภาพสถานที่ภายในสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินที่เข้าทารายการในครัง้ นี้

ทีม่ า : บริษทั ฯ

ส่วนที่ 3 - หน้า 8
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ทีม่ า : บริษทั ฯ

ส่วนที่ 3 - หน้า 9
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
บริษัท ฯ จะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่ี แขวงบางบอน เขตบางบอน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ ในราคาเท่ากับ 60.00
ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย
3.6

3.7

เงื่อนไขการทารายการ
บริษัท ฯ จะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่ี แขวงบางบอน เขตบางบอน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ
ได้รบั อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการจากทีป่ ระชุม สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 22 เมษายน
2563 และคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว
ทีส่ ุด
3.8

แหล่งที่มาของเงิ นทุนและแผนการใช้เงิ นในการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ วางแผนจะใช้เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินทัง้ จานวน 60.00 ล้านบาท สาหรับการเข้าทารายการในครัง้ นี้

ส่วนที่ 3 - หน้า 10
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 4 : ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ และผลการดาเนิ นงาน
4.1 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) (“PJW”)
4.1.1 ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษทั
: บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
: 8 กันยายน 2554 (แปลงสภาพมหาชน)
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
: 0107554000208
ทีต่ งั ้ บริษทั
: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม.
ทุนจดทะเบียน
: 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 574,080,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
: 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 574,079,945 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิต และจาหน่ า ยบรรจุ ภัณ ฑ์ พ ลาสติก ประเภทขวดและฝา และ
ชิ้น ส่ ว นพลาสติก สาหรับ ยานยนต์ ท่ีมีคุ ณ ภาพตามรูป แบบความ
ต้องการใช้งานของลูก ค้า ซึ่งเป็ น ผลิตภัณ ฑ์ท่ีมีต ราสิน ค้า (Brand)
เป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไป
่ โดยใช้กระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภท คือ การ
เป่ า (Blow Molding) และการฉี ด (Injection Molding) และพ่ น สี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ตามความต้องการ
ของลูกค้าแบบครบวงจร
4.1.2

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด(มหาชน) (“บริษทั ”หรือ “PJW”) ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ าย บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกประเภท ขวดและฝา และชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ทม่ี คี ุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการ ใช้งาน
ของลูกค้าซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้า (Brand) ที่เป็ นที่รู้จกั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคโดยทัวใป
่ การ ผลิต
สินค้าของบริษทั จะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทคือการเป่ า (Blow Molding) ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภท ขวด
และแกลลอนในรูปทรงต่าง ๆ และการฉีด (Injection Molding) ได้แก่ ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ทัง้ นี้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีบ่ ริษทั ผลิตมีห ลากหลายประเภทได้แก่ น้ ามันหล่อลื่น นมและนม
เปรี้ย ว สิน ค้าอุ ป โภคบริโภค บรรจุ ภัณ ฑ์ สารเคมีสาหรับใช้ในการเกษตร และ ชิ้น ส่วนพลาสติกสาหรับ รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น ซึง่ วัตถุดบิ ส่วนใหญ่ทใ่ี ช้ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลิเอทิลนิ (Polyethylene) และ
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลนิ (Polypropylene)
ลักษณะผลิตภัณฑ์
บรรจุ ภัณ ฑ์ พ ลาสติก และชิ้น ส่ วนพลาสติก ที่บ ริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยผลิตนั น้ แบ่ งได้ต ามประเภทของการ
นาไปใช้งานของลูกค้าได้ดง้ นี้
ก) บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรันบรรจุน้ ามันหล่อลื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และด้งในขนาดและรูปทรงต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก สาหรับบรรจุ
น้ ามันหล่อลื่นหลากหลาย บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุ น้ ามันหล่อลื่นประเภท
ส่วนที่ 4 - หน้า 1
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ขวด แกลลอนและถัง ในขนาดและรูปทรงต่าง ๆได้ตามความต้องการของลูกค้า ตัง้ แต่ขนาดเล็กทีม่ ขี นาดบรรจุ 0.5, 0.8,
1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญ่ทม่ี ขี นาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร

ข) บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรันบรรจุนมและนมเปรี้ยว บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีใ่ ช้บรรจุนมและนมเปรี้ยวทีผ่ ลิต
จะต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง ดังนัน้ บริษทั จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ พลาสติกสาหรับบรรจุนม
และนมเปรี้ยว โดยบริษัทฯ ได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการทางาน ออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็ นห้องระบบ
ปิ ด (Clean Room) และแยกเครื่องสักรที่ใช้ในการผลิตและพนักงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการผลิตออกจากสายการผลิต
อื่น เพื่อเป็ นการป้ องกันการปนเปื้ อนของฝุ่น ละอองและแบคทีเรียและสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดย
บรรจุภณ
ั ฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ สามารถผลิตได้มขี นาดบรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5
ลิตร

ค) บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริ โภคและน้ายาเคมี บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ าย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคและบริโภค เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายาทาความ สะอาด และน้ายา
เคมี ได้แก่น้ายาล้างห้องน้าและสุขภัณฑ์น้ายาทาความสะอาดพืน้ น้ายาล้างจาน ยากาสัด ศัตรูพชื ยาฆ่าหญ้า บรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับบรรจุน้ายาปรับผ้านุ่ม บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุแป้ งทาตัว เป็ นต้น
ส่วนที่ 4 - หน้า 2
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ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ง) ชิ้ นส่วนพลาสติ กสาหรันยานยนต์ บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริษทั ฯ
ซึ่งเป็ นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ ขนั ้ ที่ 1 (1st Tier Supplier)
โดยผู้ผ ลิต รถยนต์และรถจัก รยานยนต์จะน าผลิต ภัณ ฑ์ของบริษัท ฯ ไปเป็ น ส่วนประกอบในชิ้น ส่วนของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ได้แก่ ถังบรรจุน้าสาหรับทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้าระบาย ความร้อนสาหรับหม้อน้า ท่อแอร์
(“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ (“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบ เกียร์ เป็ นด้น

จ) ชิ้ นส่วนยานยนต์พ่นสี บริษัทฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายชิ้นส่วนยานยนต์พ่นสี ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ ตราสิน
ค้า ของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ รวมทัง้ ให้บริการฉีดขึน้ รูป ซุป และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กบั บริษทั ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์
(Product Maker) ซึง่ จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ไปเป็ นส่วนประกอบในชิน้ ส่วนของรถยนต์

ส่วนที่ 4 - หน้า 3
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ

บริษทั มีบริษทั ย่อย 4 บริษทั ดังนี้
บริ ษทั ย่อย

ธุรกิ จ

1. บริษทั มิลล์แพค จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
4. บริษทั ปัญจวัฒนา(เทียนจีน) พลาสติก
จากัด
5. บริษทั ปัญจวัฒนา (เจียงชู) พลาสติก
จากัด

ผลิตและ จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
จาหน่ายฝาขวดน้ามันหล่อลื่น
บริการทดสอบทาง วิทยาศาสตร์ สอบเทียบมาตรฐานการทดสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบตั ทิ างกายภาพและเคมี
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับน้ ามันหล่อลื่น ให้แก่ลูกค้า
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่นให้แก่
ลุกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปั จจุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีโรงงานผลิตสินค้า 5 แห่ง ดังนี้
ที่ตงั ้ โรงงาน
1. โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี ขตบางบอน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทอ่ี าเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร

บริ ษทั ที่ดาเนิ นงาน
บมจ.ปั ญจวัฒนา
พลาสติก
บจก.มิลล์แพค
บมจ.ปั ญจวัฒนา
พลาสติก
บจก.มิลล์แพค

ผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ต

ขนาดของ
ที่ดินและ
โรงงาน

บรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก

3,856 ตร.ม.

บรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก

36,812.80 ตร.
ม.

อาคารเก็บสินค้า

ส่วนที่ 4 - หน้า 4
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5,000 ตร.ม.

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
99.98
99.97
99.99
100.00
100.00

ครอบครองหรือเช่า
(หากเช่าขอรายละเอียดค่าเช่า และ
ระยะเวลาของสัญญา)
การเช่า
ค่าเช่า : 651,300.00 บาท/เดือน
ระยะเวลา : 01/01/2563 - 31/12/2563
ครอบครอง
การเช่า
ค่าเช่า : 500,000บาท/เดือน
ระยะเวลา : 01/03/2562 - 01/02/2565

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ตงั ้ โรงงาน

3. โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทน่ี คิ ม
อุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทน่ี คิ ม
อุตสาหกรรมปิ่ นทอง 3 อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
5. โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี มีองเทียนจิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

6. โรงงานทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี มืองเจียงซู
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ครอบครองหรือเช่า
(หากเช่าขอรายละเอียดค่าเช่า และ
ระยะเวลาของสัญญา)

ผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ต

ขนาดของ
ที่ดินและ
โรงงาน

อาคารเก็บสินค้า

4,200 ตร.ม.

บมจ.ปั ญจวัฒนา
พลาสติก

บรรจุภณ
ั ฑ์และ
ชิน้ ส่วนยานยนต์

33,506.00 ตร.
ม.

ครอบครองกรรมสิทธิ ์

บมจ.ปั ญจวัฒนา
พลาสติก

อาคารเก็บสินค้า

15,778.00 ตร.
ม.

ครอบครองกรรมสิทธิ ์

5,188.29 ตร.ม.

การเช่า
ค่าเช่า : 171,213.57 หยวน /เดือน
ระยะเวลา : 01/11/2562 - 31/10/2568

บริ ษทั ที่ดาเนิ นงาน

บจก.ปั ญจวัฒนา (เทียน
จิน) พลาสติก

บจก.ปั ญจวัฒนา (เจียง
ซู) พลาสติก

บรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก

การเช่า
ค่าเช่า : 147,000.00 บาท /เดือน
ระยะเวลา : 18/04/2562 - 17/04/2563

อาคารเก็บสินค้า

1,350.00 ตร.ม.

บรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก

8,334.99 ตร.ม.

การเช่า
ค่าเช่า : 49,275.00 หยวน /เดือน
ระยะเวลา : 01/09/2562 - 31/08/2563
การเช่า
ค่าเช่า : 250,050 หยวน /เดือน
ระยะเวลา : 01/03/2561 - 28/02/2564
ค่าเช่า : 283,806.75 หยวน /เดือน
ระยะเวลา : 01/03/2564 - 28/02/2566

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมศิ าสตร์
รายละเอียด
รายได้จากการขายในต่างประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ปี 2559
ล้านบาท
2,483.21
266.53
2,49.74
7.58
2,757.32

ปี 2560

ร้อยละ
90.05
9.67
99.73
0.27
100.00

ล้านบาท
2,417.76
271.37
2,689.13
5.83
2,694.96

ปี 2561

ร้อยละ
89.71
10.07
99.78
0.22
100.00

ล้านบาท
2,730.70
239.21
2,969.91
6.93
9.62
2,986.46

ปี 2562

ร้อยละ
91.44
8.01
99.45
0.23
0.32
100.00

ล้านบาท

ร้อยละ

2,683.17
269.90
2,953.07
187.42
15.04
3,155.52

85.03
8.55
93.58
5.94
0.48
100.00

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภค
บริโภคและน้ายาเคมี
ชิน้ ส่วนส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขาย

ปี 2559
อัตรา
ล้านบาท
การ
เติ บโต
1,477.72
9.29

ปี 2560
อัตรา
ล้านบาท
การ
เติ บโต
1,475.65
-0.14

ปี 2561
อัตรา
ล้านบาท
การ
เติ บโต
1,607.37
8.93

369.56
201.41

10.93
(26.58)

337.21
203.03

-8.75
0.80

357.91
216.43

6.14
6.60

701.04
2,749.73

(7.93)
1.05

673.22
2,689.13

-3.97
-2.20

788.20
2,969.91

17.08
10.44
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ปี 2562

1,342.09
424.18

อัตรา
การ
เติ บโต
-16.50
18.52

190.06

-12.18

996.74
2,953.07

26.46
-0.57

ล้านบาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื
รายได้รวม

4.1.3

0.00
7.58
2,757.32

0.00
29.13
1.12

0.00
5.83
2,694.96

0.00
-23.09
-2.26

6.93
9.62
2,986.46

100.00
65.18
10.82

187.416
15.038
3,155.52

2,604.47
56.34
5.66

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ (ณ วันที่ 17 มกราคม 2563)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นาย ดาริ สุโขธนัง
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ
3. นาย สาธิต เหมมณฑารพ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ กรรมการ
4. นาย คงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
รองประธานกรรมการบริษทั
5. นาง มาลี เหมมณฑารพ
กรรมการ
6. นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
7. น.ส. จรัญญา แสงสุขดี
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.1.4

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562)
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นางมาลี เหมมณฑารพ
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
4. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
5. นายสาธิต เหมมณฑารพ
6. นายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์
7. นายเสกสรร ครองพาณิชย์
8. นายเพิม่ ศักดิ ์ โกศลพันธุ์
9. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นมิ ติ
10. น.ส.อลิษา ครองพาณิชย์
11. อื่น ๆ
รวม

จานวนหุ้น
101,725,566
88,241,747
69,405,360
35,688,640
32,661,428
20,884,880
11,400,000
8,484,800
8,295,900
6,400,000
190,891,624
574,079,945

ร้อยละ
17.72
15.37
12.09
6.22
5.69
3.64
1.99
1.48
1.45
1.11
33.25
100.00

ทีม่ า: บริษทั ฯ

4.1.5 สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
4.1.5.1 งบแสดงฐานะการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สิ นทรัพย์
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งบแสดงฐานะการเงิ น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
รายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชาระงานโครงการ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์งานโครงการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
เงินฝากทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
- หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้างานโครงการ
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
38.36
1.58
0.00
0.00
486.05
20.04
270.69
11.16
0.00
89.01
884.11

1,498.36
7.50
0.00
35.56
1,541.42
2,425.53

0.00
3.67
36.45

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
110.76
4.33 134.92
4.67 27.91
0.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
534.93
20.91 704.41
24.37 676.40
22.95
263.75
10.31 280.10
9.69 316.73
10.75
0.00
0.00
0.00
32.91
1.14
0.00
0.00
14.16
0.55
27.38
0.95 38.85
1.32
923.59
36.11 1,179.72
40.81 1,131.94
38.41

61.77 1,566.25
0.31
7.09
0.00
1.75
1.47
59.08
63.55 1,634.17
100.00 2,557.76

390.20

16.09

362.14
0.00
132.56
3.19
1.09
76.14
0.00
23.79
989.11

14.93 460.18
0.00
0.00
5.47 199.95
0.13
1.80
0.04
1.68
3.14
0.00
0.00
0.00
0.98
3.71
40.78 1,030.90

304.69
3.03
39.67
2.84

12.56
0.12
1.64
0.12
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363.58

439.94
1.98
46.17
0.00

61.24 1,620.97
0.28
6.40
0.07
3.51
2.31
80.00
63.89 1,710.88
100.00 2,890.60

14.21

56.08 1,721.08
0.22
8.22
0.12
6.70
2.77 79.09
59.19 1,815.10
100.00 2,947.04

642.44

22.23

17.99 602.54
0.00
0.00
7.82 143.00
0.07
2.83
0.07
0.34
0.00
0.00
0.00
31.03
0.15
3.08
40.30 1,425.25

20.84
0.00
4.95
0.10
0.01
0.00
1.07
0.11
49.31
13.52
0.16
1.86
0.00

17.20
0.08
1.81
0.00

390.86
4.65
53.73
0.00

58.40
0.28
0.23
2.68
61.59
100.00

864.68
0.00
0.00
448.16
0.00
161.30
2.92
1.81
0.00
0.00
5.27
1,484.13

29.34
0.00
0.00
15.21
0.00
5.47
0.10
0.06
0.00
0.00
0.18
50.36

380.23
4.61
62.49
0.00

12.90
0.16
2.12
0.00

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
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งบแสดงฐานะการเงิ น

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 574,080,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50
บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 574,080,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50
บาท
ส่วนเกิน (ต่า) กว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
0.02
0.00
350.25
14.44
1,339.36
55.22

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
0.02
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
488.12
19.08 449.25
15.54 447.35
15.18
1,519.02
59.39 1,874.51
64.85 1,931.49
65.54

287.04

11.83

287.04

11.22

287.04

9.93

287.04

9.74

287.04

11.83

287.04

11.22

287.04

9.93

287.04

9.74

338.13

13.94

338.13

13.22

338.13

11.70

338.13

11.47

28.70
423.89

1.18
17.48

28.70
383.21

1.12
14.98

28.70
371.45

0.99
12.85

28.70
393.79

0.97
13.36

3.09

0.13

3.09

0.12

3.09

0.11

3.09

0.10

(0.06) (12.32)
40.61 1,016.09

(0.43) (35.19)
35.15 1,015.56

(1.19)
34.46

40.61 1,016.09
100.00 2,890.60

35.15 1,015.56
100.00 2,947.04

34.46
100.00

5.32
1,086.17

1,086.17
2,425.53

0.22 (1.42)
44.78 1,038.75

44.78 1,038.75
100.00 2,557.76

4.1.5.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 30 ธันวาคม 2561 30 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
2,749.73

99.73 2,689.13

7.58
2,757.32

0.27
5.83
100.00 2,694.96

ค่าใช้จ่าย
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99.78 2,969.91
6.93
0.22
9.63
100.00 2,986.46

99.45 2,953.07
0.23 187.42
0.32 15.04
100.00 3,155.52

93.58
5.94
0.48
100.00

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
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31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
2,284.17
82.84

งบกาไรขาดทุน

ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากงานโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

95.32
197.73
34.62
2,611.84

3.46
7.17
1.26
94.72

145.48
4.49
140.99

5.28
0.16
5.11

กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จา่ ยภาษี เงิ นได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2560 30 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
2,295.20
85.17 2,597.06
86.96
6.81
0.23
108.46
4.02 109.25
3.66
222.35
8.25 248.12
8.31
36.82
1.37
38.09
1.28
2,662.82
98.81 2,999.32 100.43

30 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)*
ล้านบาท ร้อยละ
2,472.03
78.34
184.08
5.83
103.61
3.28
277.69
8.80
55.44
1.76
3,092.86
98.01

32.14
-1.82
33.96

1.19
(0.07)
1.26

(12.86)
(1.11)
(11.75)

(0.43)
(0.04)
(0.39)

62.66
(0.67)
63.33

1.99
(0.02)
2.01

(3,234.58 (117.31)
)
(8.14)

(0.30)

(6.74)

(0.25)

(10.90)

(0.37)

(22.87)

(0.72)

(11.37)
129.61

(0.41)
4.70

(6.74)
27.23

(0.25)
1.01

(10.90)
(22.65)

(0.37)
(0.76)

(17.91)
45.41

(0.57)
1.44

4.1.5.3 สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

งวดปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม
2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
ระยะเวลาชาระหนี้
วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
อัตรากาไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
%
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)

งวดปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม
2562

0.89
0.53
5.54
64.94
5.99
60.06

0.90
0.63
5.27
68.34
5.58
64.49

0.83
0.59
4.79
75.11
4.89
73.66

0.76
0.47
4.28
84.17
4.71
76.51

16.93
5.28
5.11
13.40

14.65
1.19
1.26
3.20

12.55
-0.43
-0.39
-1.14

16.29
1.99
2.01
6.23
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งบการเงิ นรวม
งวดปี สิ้ นสุด
งวดปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2561

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
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อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม
เท่า
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
เท่า
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
เท่า
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้

งวดปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม
2559
5.71
19.21
1.13
0.55
1.23
0.77
4.20

งบการเงิ นรวม
งวดปี สิ้ นสุด
งวดปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2561
1.36
-0.43
13.84
10.45
1.08
1.10
0.59
1.46
0.97
0.87

0.65
1.84
1.17
-0.34

งวดปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม
2562
2.17
15.14
1.08
0.66
1.90
1.39
1.13

4.1.6 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
4.1.6.1 ผลการดาเนิ นงาน
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2559 – 2562 จานวน 2,757.32 ล้านบาท 2,694.96 ล้านบาท 2,986.46 ล้านบาท
และ 3,155.52 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายได้หลักมาจากการขาย
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลง 62.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.26 เนื่องจากยอดขายของลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่นทีม่ ยี อดขายลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 3 จากสภาวะตลาดในประเทศ อย่างไรก็ดี
แนวโน้มเริม่ ดีข้นึ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรี้ ยวมีการ
ยกเลิกผลิต ภัณ ฑ์บ างตัวซึ่งเป็ นตลาดส่งออกต่ างประเทศท าให้ยอดขายลดลงจากปี ก่ อน ในส่วนลูก ค้ากลุ่ม ชิ้น ส่ว น
พลาสติกทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มยี อดขายทีล่ ดลงเนื่องจากอยู่ระหว่างปลายโมเดลและกาลังจะมี Minor Change
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ 291.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.82 เนื่องจากยอดขายของลูกค้าทัง้
กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และ โรงพ่นสี และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น น้ ามันหล่อลื่นเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ใหม่หลายรายการเริม่ มี งานขายเชิงพาณิชย์แล้ว ประกอบกับปี ก่อนบริษัทประสบภาวะตลาดอุตสาหกรรมบรรจุ ภณ
ั ฑ์
น้ามันหล่อลื่นหดตัวอย่างหนัก
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ 169.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.66 โดยบริษทั ฯ ได้รบั รูร้ ายได้จาก
งานโครงการมูลค่า 187.42 ล้านบาทตามอัตราส่วนความสาเร็จของงานในระหว่างปี ในขณะทีย่ อดขายหลักจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากยอดขายกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์น้ า มันหล่อลื่นหดตัว อย่างไรก็ตาม
ยอดขายของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ โรงพ่นสี รวมถึงทูลลิง่ และบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ วเพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่มงี านขายเชิงพาณิชย์แล้วในระหว่างปี
ต้นทุนขายและกาไรขัน้ ต้น
บริษัทฯ มีต้นทุนขายรวมในปี 2559 – 2562 จานวน 2,284.17 ล้านบาท 2,295.20 ล้านบาท 2,597.06 ล้าน
บาท และ 2,472.03 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีตน้ ทุนขายหลักจากวัตถุดบิ การผลิต
ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 2,295.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.48 หรือ คิดเป็ น อัตรากาไรขัน้ ต้นรวม
เท่ากับร้อยละ 14.65 ลดลงจากปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 16.93 เนื่องจากยอดขายทีล่ ดลง ในขณะทีม่ คี ่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาเพิม่ ขึน้
จากการสั ่งซื้อเครื่องจักรและรายจ่ายเพื่อปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรทีล่ า้ สมัย
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีต้นทุนขาย 2,597.06 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 13.15 หรือ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวม
เท่ากับร้อยละ 12.55 ลดลงจากปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 14.65 เนื่องจากต้นทุนเม็ดพลาสติกซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักมีราคาโดยเฉลีย่ ที่
ส่วนที่ 4 - หน้า 10
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพิ่มสูงขึ้น กว่าปี ก่อนแต่การปรับราคาขายท าได้เพียงบางส่วนซึ่งมีผลกระทบทัง้ ผลประกอบการในประเทศไทยและ
ประเทศจีน อีก ทัง้ ค่ าใช้จ่ ายเกี่ย วกับ แรงงานที่เพิ่ม สูงขึ้ น จากการปรับ ค่ าแรงขัน้ ต่ า ช่ วงต้น ไตรมาส 2 นอกจากนี้ มี
ค่าใช้จ่ายทดสอบและขึน้ ชิ้นงานตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว รวมถึงต้นทุน
การผลิตทีส่ ูงขึน้ มากของชิน้ งานพ่นสีจากประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนของ เสียในช่วงเริม่ ต้นโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่
และการแก้ไขชิ้นงานจากปั ญหาการพัฒนาผลติภัณฑ์ล่าช้าและไม่เป็ นไปตามเป้ า ซึ่งเกิดจากปั ญหาแม่พิมพ์ในช่วงที่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกตลาดสามเดือนแรก ซึ่งปั จจุบนั ปั ญหาดังกล่าวได้ถูกแก้เสร็จสมบูรณ์ แล้ว นอกจากนี้มีผลขาดทุน
ระหว่างช่วงเริม่ โรงงานใหม่ทป่ี ระเทศเจียงซู เช่น ค่าเช่า ค่าทดลองและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นต้น
ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 2,472.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.81 หรือ คิดเป็ น อัตรากาไรขัน้ ต้นรวม
เท่ากับร้อยละ 16.29 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่ร้อยละ 12.55 เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมต้นทุนการผลิตของงานขายเชิง
พาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ดขี น้ึ ทาให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้ และลดความสูญเสียได้ในหลายๆด้าน
กาไรสุทธิ
ปี 2559 – 2562 บริษัทฯ มีผลกาไรขาดทุนสุทธิ 5.11 ล้านบาท 1.26 ล้านบาท (0.39) ล้านบาท และ ภถใภ
ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรสุทธิรวม เท่ากับร้อยละ 1.26 ลดลงจากปี ก่อนที่ ร้อยละ 5.11 ซึ่งมาจากอัตรา
กาไรขัน้ ต้นที่ลดลง และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมต่ อยอดขายรวมเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อการ
เตรียมความพร้อมสาหรับงานนิวโมเดลของส่วนงานชิน้ ส่วนยานยนต์และโรงงานพ่นสี
ในปี 2561 บริษัทฯ อัตราขาดทุนสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 0.39 ปี ก่อนอัตรากาไรสุทธิรวมทีร่ ้อยละ 0.88 ซึ่งมา
จากอัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมต่อยอดขายรวมเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เพื่อการเตรียมความพร้อมสาหรับงานนิวโมเดลของส่วนงานชิน้ ส่วนยานยนต์และโรงงานพ่นสี
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 2.01 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนอัตราขาดทุนสุทธิรวมทีร่ อ้ ยละ
0.39 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตรากาไรขัน้ ต้นดีข้นึ จากปี ก่อน โดยมีการเพิม่ ขึน้ ของกาไรขัน้ ต้นร้อยละ 29.87 จากปี ก่อน
แม้ในไตรมาส 3 ยังมีผลขาดทุนชัวคราวในช่
่
วงต้นของงานขายเชิงพาณิชย์ในส่วนของโรงงานทีเ่ จียงซู ทัง้ นี้ในระหว่างปี
บริษทั รับรูผ้ ลประโยชน์พนักงานจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน ในไตรมาส 2 เป็ นค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ในงวด
เป็ น จานวน 11.47 ล้านบาท ในส่ วนภาพรวมสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริห ารรวมต่ อ ยอดขายทรงตัว โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.70 ในขณะทีต่ ้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.54 จากการกู้ยมื
มาลงทุนโครงการใหม่ ได้แก่ ส่วนงานโรงพ่นสีเป็ นบูธขนาดกลาง อาคารคลังสินค้า และ โรงงานทีเ่ มืองเจียงซู
4.1.6.2 ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 132.37 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.46 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
72.40 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับชาระเงินเพิม่ ทุนของสาขาทีป่ ระเทศจีนในเดือนกันยายนและตุลาคม 2560 นอกจากนี้
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ สุทธิ 67.89 ล้านบาท ซึง่ เป็ นรายการเครื่องจักรใหม่ทส่ี ั ่งซื้อเมื่อปี ก่อนและส่งมอบล่าช้ามา
ต้นปี และบางส่วนเป็ นการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ณ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 332.84 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.01 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากลูกหนี้การค้า 119.56 ล้านบาท เนื่องจาก
ยอดขายทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ก่อน อย่างไรก็ตามลูกหนี้การค้าเหล่านี้สว่ นใหญ่ยงั ไม่เกินกาหนด
ชาระ และลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 32.41 ล้านบาทเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พมิ พ์ของงานนิวโมเดลในส่วน
ส่วนที่ 4 - หน้า 11
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
งานชิน้ ส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ สุทธิ 54.72 ล้านบาทบางส่วนเป็ นรายการเครื่องจักรใหม่
ทีส่ ั ่งซื้อเมื่อปี ก่อนและส่งมอบล่าช้ามาต้นปี และบางส่วนเป็ นการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักร
และอุปกรณ์รวมถึงมีการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ทโ่ี รงงานเจียงซู สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 39.38 ล้านบาทเพื่อให้
เพียงพอต่อคาสั ่งซื้อในไตรมาสถัดไป นอกจากนี้ยงั มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์งานโครงการรับเหมาก่อสร้างอีกจานวน
32.91 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมสี นิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561
จานวน 56.45 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับปี ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึ้นจากที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์เพิม่ ขึน้ สุทธิ 100.11 ล้านบาทเนื่องจากมีการลงทุนขยายส่วนงานโรงพ่นสีเป็ นบูธขนาดกลางเพื่อรองรับคาสั ่งซื้อ
ของลูกค้าใหม่ทเ่ี ริม่ มีงานขายเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี แล้ว และมีการสร้างอาคารและคลังสินค้าทีส่ าขาชลบุรเี พื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าได้บางส่วน นอกจากนี้บริษัท ฯ ได้ซ้อื เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับสาขา
ใหม่ทเ่ี มืองเจียงซูประเทศจีน ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลงจานวน 47.77 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของ
รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพื่อนาไปจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี เป็ นจานวน 45.95 ล้านบาท
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 179.79 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยมื ระยะยาวทีเ่ พิม่ ขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 เพื่อลดภาระการใช้เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเงินกู้ยมื ระยะยาวในส่วนของหนี้สนิ ไม่
หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 135.25 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 สัดส่วนหนี้สนิ รวมต่อทุนรวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็ น
1.46 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 1.23 เท่า)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 355.49 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.40 เมื่อเทียบกับปี ก่อนโดยส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ เพื่อรองรับเงินทุน
หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 363.33 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั มีเงินรับล่วงหน้าโครงการรับเหมาก่อสร้างเพิม่ ขึน้ 31.03 ล้าน
บาท ในขณะทีห่ นี้สนิ ระยะยาวลดลง 38.87 ล้านบาทจากการจ่ายชาระคืน
ณ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 56.98 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.04 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถอื หุน้ 1,038.75 ล้านบาท
ลดลง 47.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.37 เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 74.64 ล้านบาท โดยทีบ่ ริษทั ฯ มีกาไร
เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 27.23 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถอื หุน้ 1,016.09 ล้านบาท
ลดลง 22.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.18 เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิ 11.75 ล้านบาท และขาดทุนจากผลต่างอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 10.95 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,015.56 ล้านบาท ลดลง
0.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.05 แม้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ 63.33 ล้านบาท และมีผลบวกจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4.95 ล้านบาท แต่เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 45.95 ล้านบาท และ ผลต่างอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 22.87 ล้านบาท จึงทาให้มสี ่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
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4.1.7

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะหดตัว ร้อย
ละ 3.8 ในขณะที่ปี 2561 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 3.6 โดย อุตสาหกรรมสาคัญที่หดตัวในปี 2562 อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง
อื่นๆ ทีม่ ใิ ช่ยางล้อ ตามปริมาณวัตถุดบิ ทีเ่ ข้าสู่ตลาดลดลงเนื่องจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด การชะลอตัวของตลาดจีน
และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาทีล่ ดลง ยานยนต์เป็ นการลดลงของตลาดใน ประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศที่ชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินใน การอนุ มตั ิสนิ เชื่อรถยนต์และตลาด
ส่งออกเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ชะลอตัว เหล็กและเหล็กกล้า ลดลง ทัง้ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และ
เหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวทีล่ ดลง เช่น เหล็กลวด ลวดเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชนิด
รีดร้อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม ก่อสร้าง โดยการก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัยได้รบั ผลกระทบ
จากมาตรการกากับดูแลสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย (Loan to Value : LTV) ซึ่งเริม่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ส่งผล
ให้ยอดจาหน่ าย และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลง ผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มเหล็กทรงแบนที่ลดลง เช่น เหล็กแผ่ นรีดร้อนชนิด
ม้วน เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมีย่ ม เนื่องจากผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนาเข้าสินค้าราคาถูก
จากต่ า งประเทศ เช่ น จีน และญี่ ป่ ุ น ส่ ว นอุ ต สาหกรรมที่ มีก ารขยายตัว ดีในปี 2562 อาทิ เครื่อ งปรับ อากาศ โดย
เครื่องปรับอากาศมีคาสั ่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาเภสัช ภัณ ฑ์มีคาสั ่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของยาเม็ดและยาผงที่ผู้ผลิตบาง รายสามารถทาตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น ทาให้มกี ารผลิตเพื่อ
ส่งออก
สาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2563 มีความท้าทายมากขึน้ เนื่องจากโรคระบาดไวรัสโครโรนา ซึง่ ทาให้กจิ กรรม
ทางเศรษฐกิจเกิดการชะงักลงทัวโลก
่
โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็ นผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องกับห่วงโซ่อาหารของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงภาคการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทัง้
โรงแรม สายการบิน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนเป็ นหลัก ซึ่งภาคการท่องเทีย่ ว
เป็ นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบให้กบั เศรษฐกิจไทยในปี 2563
อุตสาหกรรมพลาสติกภาพรวมปี 2562 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะหดตัวร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยคาด
ว่าการส่งออกจะหดตัวร้อยละ 2.45 และการนาเข้าจะหดตัวร้อยละ 0.88 เนื่องจากเศรษฐกิจโลก ชะลอตัว และค่าเงินบาท
ทีแ่ ข็งค่าขึน้

ดัชนีผลผลิต ปี 2562 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบ กับปี 2561 ผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งผลให้ดชั นีผลผลิตหด
ตัว เช่น เครื่องใช้ประจาโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้า หดตัวร้อยละ 15.10 กระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละ 11.61 และ
พลาสติก แผ่น หดตัวร้อยละ 10.61
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ดัชนีการส่งสินค้า ปี 2562 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 3.83 เมื่อ เทียบกับปี 2561 ซึง่ ลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์
ยกเว้น ท่อและ ข้อต่อพลาสติก โดยผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งผลให้ดชั นีการส่งสินค้าหด ตัวมากทีส่ ุด คือ เครื่องใช้ประจาโต๊ะอาหาร
ครัว และห้องน้า หดตัวร้อยละ 14.76
การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2562 คาดว่าจะมีมลู ค่า 4,229.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.32 เมื่อ
เทียบ กับปี 2561 ผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าการส่งออกหดตัวเช่น ใยยาว เดีย่ ว (HS 3916) หดตัวร้อยละ 28.78 ของอื่น ๆ ทา
ด้วย พลาสติก (HS 3926) หดตัวร้อยละ 8.76 และเครื่องสุขภัณฑ์ (HS 3922) หดตัวร้อยละ 6.78 การนาเข้าผลิตภัณฑ์
พลาสติก ปี 2562 คาดว่าจะมีมลู ค่า 4,777.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.88 เมื่อเทียบ กับปี 2561 ผลิตภัณฑ์ท่ี
มีมลู ค่าการนาเข้าหดตัว เช่น ของทีใ่ ช้ ลาเลียงหรือบรรจุสนิ ค้า (HS 3923) หดตัวร้อยละ 3.36 แผ่น แผ่นบาง ฟิ ลม์
ฟอยล์และแถบอื่น ๆ ชนิดยึดติดในตัว (HS 3919) หดตัวร้อยละ 2.30 และแผ่น แผ่นบาง ฟิ ลม์ ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ที่
ไม่เป็ นแบบเซลลูลาร์ (HS 3920) หดตัว ร้อยละ 1.80

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2563 อุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2563 ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1
- 2 การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก คาดว่าจะ ขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 เมื่อเทียบกับปี 2562 แนวโน้มอุตสาหกรรม
พลาสติก ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวเพียงเล็กน้อยจาก นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ แต่ยงั คงมีปัจจัยทีจ่ ะส่งผล
ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น เศรษฐกิจโลกมี แนวโน้มชะลอตัว การแข็งค่าของเงินบาท และการที่
สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP ประเทศไทย
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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4.2 บริษทั มิ ลล์แพค จากัด (“MP”)
4.2.1 ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

บริษทั มิลล์แพค จากัด
วันที่ 13 มิถุนายน 2533
0105533067328
19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
: 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 12,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 2,500 บาท (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562)
: 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 12,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 2,500 บาท (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562)
: บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อบรรจุ
น้ามันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

4.2.2

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกโดยเน้นการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อบรรจุน้ า มันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทส่ี ่วนที่ 4 หน้าที่ 1-3 ข้อที่ 4.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ของ PJW)
4.2.3

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
2. นางมาลี เหมมณฑารพ
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
4. นายสาธิต เหมมณฑารพ

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่มา: หนังสือรับรองของ MP

4.2.4

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
4. นายสาธิต เหมมณฑารพ
รวม
ทีม่ า: บอจ.5 ของ MP
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11,997
1
1
1
12,000

ร้อยละ
99.9750
0.0083
0.0083
0.0083
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4.2.5 สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
4.2.5.1 งบแสดงฐานะการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
เงินมัดจำกำรซื้อสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

3.74
118.51
18.36

1.58
50.08
7.76

2.83
115.25
20.96

1.21
49.20
8.95

4.90
137.26
18.22

1.93
54.12
7.18

0.04
180.84
15.15

0.02
64.96
5.44

0.24

0.10

-

-

-

-

-

-

0.51
141.35

0.21
59.73

0.14
139.18

0.06
59.41

0.13
160.51

0.05
63.28

0.17
196.20

0.06
70.48

94.65
0.35
0.29
95.29
236.64

40.00
0.15
0.12
40.27
100.00

90.35
0.31
4.43
95.09
234.27

38.57
0.13
1.89
40.59
100.00

87.49
0.27
5.37
93.13
253.64

34.50
0.10
2.12
36.72
100.00

81.92
0.26
0.02
82.19
278.40

29.42
0.09
0.01
29.52
100.00

19.00

8.03

19.00

8.11

31.49

12.41

39.93

14.34

87.09

36.80

106.29

45.37

127.84

50.40

145.97

52.43

11.88
0.91
3.37
3.17
125.41

5.02
0.38
1.42
1.34
53.00

7.96
1.68

6.84
0.11

1.88
0.58

0.72
166.99
-

2.70
0.04
0.28
65.84
-

5.23
1.62

0.52
135.44

3.40
0.72
0.22
57.81

1.41
194.16

0.51
69.74

20.99

8.87

13.03

5.56

6.19

2.44

0.97

0.35

0.29

0.12

0.13

0.06

0.57

0.22

0.54

0.19

2.50
23.77
149.19

1.05
10.05
63.04

2.93
16.09
151.53

1.25
6.87
64.68

3.37
10.13
177.12

1.33
3.99
69.83

3.86
5.37
199.53

1.39
1.93
71.67

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
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งบแสดงฐานะการเงิ น

- หุน้ สามัญ 12,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
2,500.00 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
- หุน้ สามัญ 12,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
2,500.00 บาท
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
30.00
12.68
30.00
12.81
30.00
11.83 30.00
10.78

30.00

12.68

30.00

12.81

30.00

3.00
54.45
87.45
236.64

1.27
23.01
36.96
100.00

3.00
49.74
82.74
234.27

1.28
21.23
35.32
100.00

3.00
43.52
76.52
253.64

11.83

30.00

10.78

1.18
3.00
17.16 45.87
30.17 78.87
100.00 278.40

1.08
16.48
28.33
100.00

4.2.5.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุน

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
(ตรวจสอบ)*
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้อ่นื
รวมรายได้

549.04
0.10
549.14

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

481.93
9.98
1.90
493.80

87.76
1.82
0.35
89.92

55.34
(1.59)
53.75

(0.39)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จา่ ยภาษี เงิ นได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่ เข้าไว้ใน
งบกาไรขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาฯการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด - สุทธิ จากภาษี

53.36

99.98 455.16
- 0.02
0.18
455.34
100.00

99.96
0.04
100.00

507.98
0.35
508.34

99.93
0.07
100.00

489.64
0.22
489.86

99.96
0.04
100.00

391.95
11.40
1.59
404.94

86.08
2.50
0.35
88.93

460.73
9.91
1.24
471.88

90.64
1.95
0.24
92.83

382.69
10.28
1.53
394.50

78.12
2.10
0.31
80.53

10.08
(0.29)
9.79

50.40
(2.31)
48.09

11.07
(0.51)
10.56

36.45
(0.58)
35.87

7.17
(0.11)
7.06

95.36
1.57
93.79

19.47
0.32
19.15

(0.07)

-

-

-

-0.85
92.94

(0.17)
18.97

9.72
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4.2.6

ภาวะอุตสาหกรรม
อ้างอิงตามข้อ 4.1.7 ภาวะอุตสาหกรรมของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 5 : ความสมเหตุสมผลของรายการ
5.1

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นของการเข้าทารายการ
บริษทั มิลล์แพค จากัด (“MP”) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสีย งทัง้ หมด ได้ ด าเนิ น การเช่ า พื้ น ที่ บ นที่ดิ น โฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ ท่ี แขวงบางบอน เขตบางบอน จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษทั ฯ ทีด่ าเนินกิจการมากว่า 30 ปี กับนายคงศักดิ ์
เหมณฑารพ (“นายคงศักดิ์ ”) กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยสัญญาเช่าเดิมได้ครบกาหนดอายุเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2562
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2562 ได้มกี ารศึกษาและจัดทาแผนธุรกิจประจาปี 2563 และพบว่าการยกเลิกสาขาโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
ชลบุรจี ะทาให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดต้นทุนค่าผลิตในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากปั จจุบนั โสหุย้ การผลิตทีบ่ าง
บอนต่ากว่าทีช่ ลบุรี อีกทัง้ นอกเหนือจากการทาธุรกิจโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว โรงงานชลบุรไี ด้มกี ารผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ดว้ ย ซึง่ ในช่วงปลายปี 2562 บริษทั ฯ ได้รบั งานโมเดลใหม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทยอยเริม่ ผลิตเพื่อจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ใน
ปี 2563-2564 ทาให้มคี วามต้องการใช้พน้ื ทีส่ าหรับการผลิตและจัดเก็บสินค้าเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ฯ เห็นว่า การบริหารจัดการต้นทุนทีส่ าขาบางบอนยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบกับมีคนงานซึง่ มีทกั ษะ
เฉพาะทางและอยู่กบั บริษทั ฯ มาเป็ นเวลานาน ทาให้การย้ายฐานการผลิตอาจทาให้บริษทั ฯ สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันด้านต้นทุน และบุคลากร จึงทาให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า MP ควรทาสัญญาเช่าทีด่ นิ ต่อไปอีก 1 ปี
และให้ศกึ ษาความเป็ นไปได้สาหรับการเข้าซื้อทีด่ นิ จากผูใ้ ห้เช่าต่อไป จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ MP ต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีบ่ นทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 24421 จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นระยะเวลาอีก 1 ปี ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมีอตั ราค่ าเช่าเท่ากับ 651,300 บาทต่อเดือน (ตารางเมตรละ 130
บาท) หรือ คิด เป็ น จ านวนเงิน ค่ าเช่ าทัง้ สิ้น 7,815,600 บาท เนื่ อ งจาก MP มีค วามจาเป็ น ต้องเช่ าพื้น ที่ด ังกล่าวเพื่อ
ประกอบกิจการโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้ารายหลักของ MP
ในระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับการเข้าซื้อทีด่ นิ จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
อย่างไรก็ตาม นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ในฐานะผูใ้ ห้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าว มีความประสงค์ทจ่ี ะขายทีด่ นิ พร้อมสิง่
ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ทีใ่ ห้เช่าดังกล่าว นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ จึงได้มกี ารเสนอขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ
ในฐานะผู้เช่า และได้แจ้งให้บริษัทฯ ได้พจิ ารณาที่จะซื้อที่ดนิ ดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปั ญ จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัท ฯ เข้าซื้อที่ดิน
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ ดังกล่าว จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
แล้วว่า การเข้าซื้อทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวสามารถลดภาระค่าเช่า รวมถึงทาให้ MP สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องตามแผนธุรกิจประจาปี 2563 ของกลุ่มบริษทั ฯ เนื่องจากถ้า MP ยังดาเนินการเช่าทีด่ นิ จากนาย
คงศักดิ ์ เหมณฑารพ ต่อไป อาจมีความเสีย่ งทีโ่ รงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของ MP จะไม่สามารถดาเนินการผลิตได้
อย่างต่อเนื่องเพราะ MP อาจไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็ นที่ตงั ้ โรงงานผลิตของ MP เนื่องจาก
สัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุเพียงแค่ 1 ปี และผูใ้ ห้เช่ามีความประสงค์ทจ่ี ะขายทีด่ นิ นัน้ ออกไป ซึ่งอาจทาให้ทด่ี นิ ดังกล่าวตก
เป็ นกรรมสิทธิของบุ
์ คคลอื่นภายหลังการสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่ประสงค์เข้าซื้อทีด่ นิ ในครัง้ นี้ และส่งผลให้
MP ต้องดาเนินการจัดหาทาเลทีต่ งั ้ โรงงานแห่งใหม่ รวมถึง เกิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ และค่าใช้จ่ายใน
การย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต การติดตัง้ เครื่องจักรและการวางระบบการผลิตใหม่
โดยการเข้าซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างในครัง้ นี้ พบว่ามีข้อดีในการเข้าทารายการ ข้อเสียในของการเข้าท า
รายการ และความเสีย่ งของการเข้าทารายการ ดังนี้
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5.2 ข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงในการเข้าทารายการ
5.2.1 ข้อดีในการเข้าทารายการ
5.2.1.1 มีกรรมสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของที่ดินภายหลังจากการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให้บ ริษัทฯ มีโอกาสเป็ น เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่
24421 ตาบลบางบอน อาเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ โรงงานของบริษทั ฯ อยู่แล้ว ทัง้ นี้ เนื่องจาก
สาขาบางบอนเป็ นสาขาทีม่ ศี กั ยภาพในด้านการจัดการและการบริหารต้นทุนการผลิต อีกทัง้ ยังเป็ นฐานการผลิตทีม่ ั ่นคง
ให้กบั บริษทั ฯ และมีผลประกอบการทีด่ มี าเป็ นเวลานาน จึงสามารถมั ่นใจได้ว่าจะสามารถดาเนินการผลิตสินค้าต่อไปบน
พืน้ ทีน่ นั ้ ตราบเท่าทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ โดยกรณีทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ ยังดาเนินการเช่าทีด่ นิ ต่อ อาจมีความ
เสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญา เนื่องจากสัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุเพียงแค่ 1 ปี และผู้ให้เช่ามีความ
ประสงค์ทจ่ี ะขายทีด่ นิ นัน้ ออกไป ซึ่งอาจทาให้ทด่ี นิ ดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิของบุ
์ คคลอื่นภายหลังการสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
และบริษทั ฯ ไม่ประสงค์เข้าซื้อทีด่ นิ
นอกจากนี้ เนื่องจากทีด่ นิ มักมีมลู ค่าสูงขึน้ ตามเวลา การเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิที์ ด่ นิ จึงอาจทาให้บริษทั ฯ มีมลู ค่า
ของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ รวมถึงอาจมีผลกาไรกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ตัดสินใจขายทีด่ นิ ให้บุคคลอื่นในอนาคต
5.2.1.2 ลดภาระค่าเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
กรณีท่กี ลุ่มบริษทั ฯ ไม่เข้าซื้อที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง จะทาให้ต้องมีภาระค่าเช่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างต่อไป ซึ่ง
ตามสัญญาเช่าปั จจุบนั มีค่าใช้จา่ ยเดือนละ 651,300 บาท ซึง่ การเช่าทีด่ นิ อาจทาให้กลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทัง้ นี้ การเข้าทารายการจะทาให้ภาระค่าเช่าดังกล่าวหายไป โดย
เกิดเป็ นค่าใช้จ่ายในรูป ของค่าเสื่อมราคาแทน อย่างไรก็ดี เนื่องจากไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดิน ในขณะที่
สินทรัพย์โรงงานส่วนใหญ่มอี ายุการใข้งานทีน่ านแล้ว จึงทาให้ค่าเสื่อมราคาตามบัญชีของบริษทั ฯ มีแนวโน้มทีจ่ ะน้อยกว่า
กรณีทย่ี งั มีการเช่าทีด่ นิ และยังคงต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญา
5.2.1.3 ประโยชน์ จากการลดภาระค่าใช้จ่ายและผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานใหม่
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ ทาให้ MP ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็ น จานวนมากในการจัดหาท าเลที่ตัง้
โรงงานแห่งใหม่ รวมถึงการย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต การติดตัง้ เครื่องจักรและการวางระบบการผลิตใหม่ ซึง่
อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าของ MP ลดลง และทาให้ MP ไม่ต้องดาเนินการย้ายพนักงานไปยังโรงงาน
แห่งใหม่ซง่ึ อาจส่งผลให้พนักงานไม่ได้รบั ความสะดวกในการเดินทาง และอาจส่งผลให้เกิดการลาออกของพนักงานและมี
ผลกระทบต่อแรงงานในการผลิตได้ เนื่องจากหาก MP ยังดาเนินการเช่าทีด่ นิ จากนายคงศักดิ ์ เหมณฑารพ ต่อไป อาจมี
ความเสีย่ งที่ MP จะไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เนื่องจากสัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุเพียงแค่ 1 ปี และผูใ้ ห้เช่ามีความ
ประสงค์ทจ่ี ะขายทีด่ นิ นัน้ ออกไป ซึ่งอาจทาให้ทด่ี นิ ดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิของบุ
์ คคลอื่นภายหลังการสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
หากบริษทั ฯ ไม่ประสงค์เข้าซื้อทีด่ นิ ในครัง้ นี้
5.2.1.4 ราคาที่เข้าซื้อที่ดินในครัง้ นี้ มีมูลค่าตา่ กว่าราคาประเมิ นโดยผู้ประเมิ นอิ สระ
บริษัท ฯ จะเข้าท ารายการซื้อที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างในครัง้ นี้ คิด เป็ น มูลค่ ารวม 60.00 ล้านบาท ในขณะที่ผู้
ประเมินอิสระได้แก่บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด และ บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด
ซึ่งเป็ นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ได้มกี ารประเมินมูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2563 และวันที่ 29 มกราคม 2563 พบว่ามูลค่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวมีมูลค่า 62.15 ล้านบาท และ 63.83 ล้าน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บาท ตามลาดับ (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ส่วนที่ 6 หน้าที่ 1-7 ข้อ 6.1 ดาเนินการซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานของ MP
จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผู้ประเมิ น
วันที่รายงาน
วิ ธีที่ใช้
มูลค่าประเมิ น
บริษั ท เบรนท์ โจ โคเซนส์ คอน 3 กุมภาพันธ์ 2563 วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost
62,150,000 บาท
ซัลติง้ จากัด
Approach)
เดอะแวลู เ อชัน่ แอนด์ คอนซั ล 29 มกราคม 2563 วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost
63,826,896 บาท
แทนท์ส จากัด
Approach)
มูลค่าการเข้าทารายการ
60,000,000 บาท
โดยเมื่อพิจารณาจากราคาสาหรับการเข้าทารายการดังกล่าวแล้ว พบว่ามีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าประเมินซึง่ ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระทัง้ 2 รายเล็กน้อย ซึง่ ถือเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
5.2.2 ข้อเสียในการเข้าทารายการ
5.2.2.1 มีรายจ่ายในการเข้าทารายการ รวมถึงการลงทุนเพิ่ มเติ มตามแผนงาน
บริษทั ฯ จะมีภาระรายจ่ายสาหรับการเข้าทารายการซื้อทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในครัง้ นี้คดิ เป็ นมูลค่ารวม 60.00
ล้านบาท ซึ่งกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่ได้เข้าทารายการในครัง้ นี้ ก็จะไม่มคี วามจาเป็ นที่จะต้องใช้รายจ่า ยส่วนนี้ และสามารถ
นากระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้ลงทุนสาหรับโครงการอื่น
5.2.2.2 มีหนี้ สินเพิ่ มขึ้นจากการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ วางแผนจะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินทัง้ จานวนสาหรับการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ
มีหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบี้ยภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 1,931.49 ล้านบาท
และมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ 1.90 เท่า โดยบนสมมติฐานอ้างอิงจากงบการเงิน ณ สิ้นงวดเวลาดังกล่าว กรณีท่ี
บริษทั ฯ มีการกู้ยมื เงินทัง้ จานวนเพื่อเข้าทารายการ จะทาให้บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ ขึน้ เป็ น 1.96 เท่า ซึ่ง
อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ผิดเงื่อนไขทางการเงิน (Debt Covenant) ตามข้อกาหนดของเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินทีบ่ ริษทั ฯ
จะต้องดารงอัต ราส่ วนหนี้ สิน ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไว้ในอัต ราส่ วนไม่ เกิน กว่า 2.00 เท่ า ซึ่งอาจส่ งผลให้
บริษทั ฯ ขาดความสามารถในการก่อหนี้สนิ เพิม่ เติมจากสถาบันการเงินดังกล่าวได้ในอนาคต กรณีทต่ี ้องมีโครงการลงทุน
อื่นๆ เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารเจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว และบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
แล้วว่าโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ จะผิดเงือ่ นไขทางการเงิน (Debt Covenant) ดังกล่าวมีค่อนข้างต่า และในกรณีทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุดหาก
บริษทั ฯ เกิดผิดเงื่อนไขทางการเงิน (Debt Covenant) ดังกล่าว บริษทั ฯ ก็สามารถดาเนินการขอหนังสือยินยอมผ่อนผัน
การดารงเงื่อนไขทางการเงิน (Consent Letter) กับสถาบันการเงินดังกล่าวได้ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ดอกเบีย้ เงินกูท้ เ่ี กิดขึน้ จากการเข้าทารายการในครัง้ นี้น่าจะมีมลู ค่าน้อยกว่าค่าเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างรวมถึงบริษทั ฯ ไม่
ต้องรับรูภ้ าระผูกพันจากสัญญาเช่าทีบ่ นั ทึกเป็ นหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่าทีม่ ผี ลบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2563 กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการ
5.2.3 ความเสี่ยงในการเข้าทารายการ
5.2.3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั อนุมตั ิ วงเงิ นกู้จากสถาบันการเงิ นสาหรับการเข้าทารายการ
เนื่องจากบริษทั ฯ วางแผนจะใช้เงินกู้จากสถาบันทางการเงินทัง้ จานวน โดยปั จจุบนั ได้มกี ารติดต่อกับสถาบัน
ทางการเงินในประเทศเพื่อขอสนับสนุ นแหล่งเงินทุนข้างต้น โดยหากบริษทั ฯ ไม่สามารถเจรจากับสถาบันทางการเงินได้
ลงตัว หรือสถาบันทางการเงินปฏิเสธการให้วงเงินสนับสนุ นเพื่อการเข้าทารายการ ก็อาจทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีจ่ ะ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ไม่สามารถเข้าทารายในครัง้ นี้ได้อย่างสาเร็จ อย่างไรก็ดี ฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ เห็นว่าการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับ
สถาบันทางการเงินเป็ นไปได้ด้วยดี และมีแนวโน้มที่จะได้รบั อนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ทัง้ นี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั
วงเงินจากสถาบันทางการเงินเพื่อการเข้าทารายการ บริษทั ฯ อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น เช่น กระแสเงินสดภายใน
เพื่อทารายการดังกล่าว โดยกรณี ท่แี ย่ท่สี ุด หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับการเข้าทารายการได้
บริษทั ฯ ก็ยงั คงสามารถดาเนินการผลิตสินค้าบนโรงงานการผลิตเดิมได้ดงั เช่นปั จจุบนั
5.2.3.2 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถชาระหนี้ สินจากการเข้าทารายการได้ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวม 1,931.49 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน 1.90 เท่า
โดยบนสมมติฐานอ้างอิงจากงบการเงิน ณ สิ้นงวดเวลาดังกล่าว กรณี ท่ีบริษัท ฯ มีการกู้ยมื เงินทัง้ จานวนเพื่อเข้าท า
รายการ จะทาให้บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ ขึน้ เป็ น 1.96 เท่า ซึง่ ถือเป็ นอัตราส่วนทีค่ ่อนข้างสูง ทีอ่ าจส่งผลให้
บริษทั ฯ ผิดเงือ่ นไขทางการเงิน (Debt Covenant) ตามข้อกาหนดของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องดารง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไว้ในอัตราส่วนไม่ เกินกว่า 2.00 เท่ า ซึ่งอาจส่งผลให้บ ริษัท ฯ ขาด
ความสามารถในการก่อหนี้สนิ เพิม่ เติมจากสถาบันการเงินดังกล่าวได้ในอนาคต กรณีทต่ี อ้ งมีโครงการลงทุนอื่นๆ เพิม่ เติม
และอาจทาให้บริษทั ฯ ขาดความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ต่อสถาบันทางการเงินได้ในอนาคต
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าทารายการจะทาให้บริษทั ฯ ประหยัดค่าเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามที่ระบุ ไว้ในข้อ ที่ 5.2.1 ข้อดีในการเข้าท ารายการ อีก ทัง้ ในช่ ว งที่ผ่านมาบริษัท ฯ มีกระแสเงิน สดจากการ
ดาเนินงานเป็ นบวก โดยในปี 2562 มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเท่ากับ 55.68 ล้านบาท จึงทาให้เชื่อได้ว่าบริษทั ฯ
จะยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ท่จี ะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการในอนาคต อีกทัง้ บริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วว่า
โอกาสที่บ ริษัท ฯ จะผิด เงื่อนไขทางการเงิน (Debt Covenant) ดังกล่ าวมีค่อนข้างต่ า และในกรณี ท่ีเลวร้ายที่สุดหาก
บริษทั ฯ เกิดผิดเงื่อนไขทางการเงิน (Debt Covenant) ดังกล่าว บริษทั ฯ ก็สามารถดาเนินการขอหนังสือยินยอมผ่อนผัน
การดารงเงือ่ นไขทางการเงิน (Consent Letter) กับสถาบันการเงินดังกล่าวได้
5.2.3.3 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจ่ายเงิ นปันผลหรือจ่ายเงิ นปันผลได้ลดลงในอนาคต
เนื่องจากบริษทั ฯ จะมีหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ จากการกู้ยมื เงินทัง้ จานวนสาหรับการเข้าทารายการ อีกทัง้ มีภาระรายจ่าย
ลงทุนต่อเนื่องจากการเข้าทารายการ จึงอาจทาให้กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกิจการได้ในอนาคต
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลที่ดมี าโดยตลอด อีกทัง้ วงเงินกู้จานวน 60.00 ล้านบาท ดังกล่าว คิดเป็ นเพียง
สัดส่วนร้อยละ 2.04 ของมูลค่ารวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงทาให้คาดว่าความสามารถในการจ่ายเงินปั น
ผลทีล่ ดลงจะเป็ นไปอย่างจากัด
5.2.3.4 ความเสี่ยงจากการที่มูลค่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างลดลงในอนาคต
มูลค่าการเข้าทารายการในครัง้ นี้สอดคล้องกับมูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ 2 ราย
ได้แก่บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด และ บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไร
ก็ดี บริษัทฯ อาจมีความเสีย่ งที่มูลค่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวอาจลดลงในอนาคตอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดทีด่ นิ การจัดการด้านพืน้ ทีโ่ ดยหน่ วยงานภาครัฐ ฯลฯ ซึ่งอาจทาให้มลู ค่าทรัพย์สนิ ของกิจการในส่วนดังกล่าว
ลดลงต่ากว่าราคาทุนทีไ่ ด้มา หรือเกิดผลขาดทุนกรณีทต่ี อ้ งมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์เพื่อขายให้กบั บุคคลภายนอก และ
กระทบต่อสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าทา
รายการในครัง้ นี้ มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการเก็งกาไรทีด่ นิ และสินทรัพย์ หากแต่เป็ นการสร้างฐานการผลิตสินค้าทีม่ ั ่นคง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ให้กบั บริษทั ฯ และเป็ นการรวมศูนย์การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ให้อยู่ ในย่านเดียวเพื่อความประหยัดและประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้
ในด้านการจัดการ จึงบริษทั ฯ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกิจการในระยะยาวมากกว่า
5.3 ข้อดีและข้อเสียในการไม่เข้าทารายการ
5.3.1 ข้อดีในการไม่เข้าทารายการ
5.3.1.1 ไม่มีรายจ่ายและไม่มีหนี้ สินจากการเข้าทารายการ
กรณีทไ่ี ม่มกี ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะไม่มมี ภี าระรายจ่ายสาหรับการเข้าทารายการซื้อทีด่ นิ และสิง่
ปลูก สร้างในครัง้ นี้ คิด เป็ น มูลค่ ารวม 60.00 ล้านบาท และค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ที่เกี่ย วกับ การเข้าท ารายการ นอกจากนี้
บริษทั ฯ จะไม่มหี นี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ภาระทางการเงินจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ซึง่ บริษทั ฯ สามารถนากระแสเงินสดที่
ประหยัดได้ไปลงทุนในโครงการอื่นๆ และยังคงความสามารถในการก่อหนี้สนิ เพิม่ เติมได้ไว้ในระดับเดิม
5.3.2 ข้อเสียในการไม่เข้าทารายการ
5.3.2.1 สูญเสียโอกาสในการเป็ นเจ้าของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่งเป็ นฐานการผลิ ตสิ นค้าที่สาคัญ
กรณีท่ไี ม่มกี ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสการเป็ นเจ้าของที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง ซึ่งใน
อนาคตอาจมีมูลค่าเพิม่ ตามเวลา นอกจากนี้ เนื่องจากสาขาบางบอนเป็ นสาขาที่มี ศกั ยภาพในด้านการจัดการและการ
บริหารต้นทุนการผลิต อีกทัง้ ยังเป็ นฐานการผลิตทีม่ ั ่นคงให้กบั บริษทั ฯ และมีผลประกอบการทีด่ มี าเป็ นเวลานาน จึงอาจ
ทาให้บริษัทฯ สูญเสียฐานการผลิตที่สาคัญในอนาคต หากผู้ให้เช่าปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญากับบริษัทฯ ภายหลังครบ
กาหนดอายุ เนื่องจากบริษัทฯ จะดาเนินการย้ายหน่ วยงานโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ชี ลบุรมี าอยู่ท่สี มุทรสาคร ทาให้พ้นื ที่
บริเวณบางบอนและสมุทรสาครจะเป็ นศูนย์กลางการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ น้ ามันหล่อลื่มและนม ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การรวมศูนย์ฝีมอื แรงงาน และการบริหารจัดการต่างๆ ทัง้ ทางตรงได้มากกว่า
5.3.2.2 ยังคงมีภาระค่าเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
กรณีท่กี ลุ่มบริษทั ฯ ไม่เข้าซื้อที่ดนิ จะทาให้ต้องมีภาระค่าเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลู กสร้างเดือนละ 651,300 บาท ซึ่ง
อาจทาให้กลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จา่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร โดยการเข้าซื้อทีด่ นิ
และสิง่ ปลูกสร้างจะทาให้ลดภาระค่าเช่าที่ และเนื่องจากที่ดนิ จะไม่ถูกคิดค่าเสื่อมราคา ในขณะที่สนิ ทรัพย์โรงงานส่วน
ใหญ่มอี ายุการใช้งานทีน่ านแล้ว จึงทาให้ค่าเสื่อมราคาตามบัญชีของบริษทั ฯ มีแนวโน้มทีจ่ ะน้อยกว่ากรณีทย่ี งั มีการเช่า
ทีด่ นิ และยังคงต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญา
5.4 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงและบุคคลภายนอก
5.4.1 ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับการทารายการกับบุคคลภายนอก
5.4.1.1 ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนิ นงาน รวมถึงการผ่อนปรนเงื่อนไขในสัญญาได้ง่ายกว่าการทา
รายการกับบุคคลอื่น
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ของบริษัท ฯ กับนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ สามารถดาเนินการเจรจาได้รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการทารายการกับบุคคลภายนอก อีกทัง้ นาย
คงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ยังสามารถผ่อนปรนเงือ่ นไขในสัญญาให้แก่บริษทั ฯ ได้งา่ ยและรวดเร็วกว่าด้วย
5.4.1.2 มีความเชื่อมั ่นและไว้วางใจได้มากกว่าการเข้าทารายการกับบุคคลอื่น
การเข้าท ารายการในครัง้ นี้ระหว่างบริษัท ฯ กับ นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ
บริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ มีความเชื่อมั ่นและไว้วางใจได้มากกว่าการเข้าทารายการกับบุคคลอื่น ว่าการเข้าทารายการในครัง้
นี้จะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั กรรมสิทธิบนที
์ ด่ นิ ดังกล่าวอย่างแน่นอน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
5.4.2 ข้อเสียของการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับการทารายการกับบุคคลภายนอก
5.4.2.1 บุคคลภายนอกอาจเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า
เนื่องจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้ เป็ นการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน จึงอาจส่งผลให้การเจรจาต่อรอง
ราคาซื้อขายรวมถึงเงือ่ นไขอื่นๆ อาจไม่สามารถกระทาได้เต็มทีเ่ สมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก
ด้วยเหตุผ ลดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ฯ อย่างไรก็ต าม เพื่อเป็ น การรัก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงได้มมี ติให้
เรีย กประชุ มผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารเข้าท ารายการในครัง้ นี้ โดยผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แ ก่ นายคงศัก ดิ ์ เหม
มณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ จะไม่สามารถลงมติในวาระดังกล่าวได้
5.5

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ
จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อดี
และข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ความเสีย่ งของการเข้าทารายการ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ิ การเข้าทา
รายการซื้อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างจากนายคงศักดิ์ เหมณฑารพ ในครัง้ นี้ เนื่องจากราคาสาหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์
ในครัง้ นี้มมี ูลค่าต่ากว่าราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ โดยการเข้าทารายการจะทาให้บริษัทฯ เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิบ์ นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างซึ่งถือเป็ นฐานที่ตงั ้ การผลิตที่สาคัญ ของกลุ่มบริษัทฯ ทาให้การดาเนินการต่ างๆ
สามารถทาได้โดยมุ่งหวังผลตอบแทนระยะยาว อีกทัง้ จะทาให้บริษัทฯ ไม่มภี าระค่าเช่าตามสัญ ญาปั จจุบนั และเพิ่ม
โอกาสในการรวมศูนย์กลางการผลิตไว้ทแ่ี ถบบางบอน สมุทรสาคร ซึง่ จะทาให้มแี นวโน้มประหยัดค่าใช้จ่าย และทาให้มี
การจัดการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพได้เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นควรคานึงถึงข้อด้อยและความเสี่ยงจากการเข้าทา
รายการ เช่น ภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ทางการเงินเพิม่ ขึน้ รายจ่ายต่อเนื่องทีเ่ กิดจากการเข้าทารายการ เป็ นต้น
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 6 : ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
ในการพิจารณาความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ในครัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาความเหมาะสมของราคาในการทา
รายการ รวมถึงเงื่อนไขของการเข้าทารายการในแต่ละทางเลือกของบริษทั ฯ ในการดาเนินการกับทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษทั มิลล์แพค จากัด (“MP”) บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเป็ นไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดาเนินการซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้
2. ดาเนินการเช่าทีด่ นิ ตามสัญญาเช่ากับนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ พร้อมทัง้ ต่อสัญญาเช่าไปตลอด
3. ดาเนินการจัดซื้อทีด่ นิ และก่อสร้างโรงงานใหม่
ดาเนิ นการซื้อที่ดินที่ตงั ้ โรงงานของ MP จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้
เนื่องจากสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาในครัง้ นี้ เป็ นทีด่ นิ ทีม่ พี น้ื ทีป่ ระมาณ ขนาด 2-1-64.0 ไร่ (964.0 ตารางวา) ซึง่ ปั จจุบนั
เป็ นทีต่ งั ้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของ MP บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดย MP ได้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าวจากนายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ โดยสัญญาเช่าทีด่ นิ ระหว่าง MP และนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ได้ครบกาหนดไปเมื่อ 31 ธันวาคม 2562
ต่อมา ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ MP เช่า
พื้นที่ดงั กล่าวต่ออีก 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีอตั ราค่าเช่าเท่ากับ 651,300
บาทต่อเดือน (ตารางเมตรละ 130 บาท) หรือคิดเป็ นจานวนเงินค่าเช่าทัง้ สิน้ 7,815,600 บาท โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารศึกษา
และจัดทาแผนธุรกิจประจาปี 2563 และพบว่าการยกเลิกสาขาโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์ทช่ี ลบุรจี ะทาให้บริษทั ฯ ประหยัดต้นทุน
ค่าผลิตในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากปั จจุบนั โสหุย้ การผลิตทีบ่ างบอนต่ากว่าทีช่ ลบุรี นอกเหนือจากการทาธุร กิจ
โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว โรงงานชลบุรไี ด้มกี ารผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ดว้ ย ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 บริษทั ฯ ได้รบั งาน
โมเดลใหม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทยอยเริม่ ผลิตเพื่อจาหน่ ายในเชิงพาณิชย์ในปี 2563-2564 ทาให้มคี วามต้องการใช้พน้ื ทีส่ าหรับ
การผลิตและจัดเก็บสินค้าเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า การบริหารจัดการต้นทุนทีส่ าขาบางบอน
ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบกับมีคนงานซึง่ มีทกั ษะเฉพาะทางและอยู่กบั บริษทั ฯ มาเป็ นเวลานาน ทา
ให้การย้ายฐานการผลิตอาจทาให้บริษทั ฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และบุคลากร จึงทาให้ทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า MP ควรทาสัญญาเช่าทีด่ นิ ต่อไปอีก 1 ปี และให้ศกึ ษาความเป็ นไปได้สาหรับการเข้าซื้อ
ทีด่ นิ จากผูใ้ ห้เช่าต่อไป
ต่อมา ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้า
ซื้อทีด่ นิ ดังกล่าวพร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ เนื่องจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ต้องการขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่
ตัง้ อยู่บนพืน้ ทีใ่ ห้เช่าดังกล่าว ซึ่งประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วว่า การเข้าซื้อทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ดังกล่าว เพื่อเป็ นการลดภาระค่าเช่า รวมถึงทาให้ MP สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
ของบริษทั ฯ
ดังนัน้ การเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ MP สามารถดาเนินการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกหรือ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก และทาให้กรรมสิทธิในอาคารโรงงานและสิ
์
ง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดบนที่ดิน
ดังกล่าวเป็ นของบริษทั ฯ โดยการประเมินมูลค่าของการทารายการในการซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ของ MP จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ จะพิจารณามูลค่าจากการประเมินราคาทรัพ ย์สินโดยผู้
ประเมินอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 2 รายดังนี้
6.1

1) บริ ษทั เดอะแวลูเอชั ่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด รายงานประเมินฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ ได้แก่ ทีด่ นิ 1 แปลง ขนาดเนื้อทีด่ นิ 2-1-64.0 ไร่ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ณ 22 มกราคม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาภายในบริษัทฯ และการซื้อ -ขาย ให้เช่า หรืออ้างอิงเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) บริ ษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ ง จากัด รายงานประเมินฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ซึ่งได้แก่ ทีด่ ิน 1 แปลง ขนาดเนื้อทีด่ นิ 2-1-64.0 ไร่ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ณ 27 มกราคม 2563
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาด ณ ปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ และนาไปใช้เพื่อประกอบการซื้อขายหรือ
อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์ฯ
6.1.1

สรุปการประเมิ นโดยบริษทั เดอะแวลูเอชั ่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด
บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึ่งได้แก่ ทีด่ นิ 1 แปลง
ขนาดเนื้อทีด่ นิ 2-1-64.0 ไร่ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนที่แสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด

ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64.0 ไร่
บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64.0 ไร่
ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซื้อ
ขายกัน ในช่ วงที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุ บ ัน ที่ท รัพ ย์สิน ที่มีลกั ษณะและคุ ณ ประโยชน์ ค ล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของทรัพย์สนิ
ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ทีท่ าการประเมินมูลค่า พบว่ามีทรัพย์สนิ อื่นทีส่ ามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อ
การประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตารางเปรียบเทียบประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้
ถนนผ่านหน้า
ผังเมืองประเภท (สี)
เนื้อที่
ระดับทีด่ นิ โดยประมาณ
รูปร่างทีด่ นิ
วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ราคาเสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)
ราคาเสนอขายหลังการปรับแก้
(ราคาต่อรอง)
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยเปรียบเทียบ
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ (35%)
สภาพแวดล้อม (10%)
ระบบสาธารณูปโภค (10%)
การคมนาคม (10%)
รูปร่างการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ
(35%)
คะแนนการถ่วงน้าหนัก (100%)
Adjust Ratio
Indicated Price
% comparable
ราคาประเมินทรัพย์สิน
หรือประมาณ

ทรัพย์สินที่
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ประเมิ น
1
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย
เสนอขาย
(Assumed)
ซอยเอกชัย 33
ซอยเอกชัย 50
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
คสล.6 ม.
คสล.5 ม.
สีสม้
สีสม้
2-1-64 ไร่
2-0-0 ไร่
ใกล้เคียงระดับถนน ใกล้เคียงระดับถนน
ผ่านหน้าทีด่ นิ
ผ่านหน้าทีด่ นิ
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
มกราคม 2563
มกราคม 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ
2
3
4
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
เสนอขาย

เสนอขาย

เสนอขาย

ซอยเอกชัย 83
ซอยเอกชัย 93
ซอยเอกชัย 33
แยก 1 ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ลูกรังกว้าง 4 เมตร ลูกรังกว้าง 4 เมตร
สีสม้
สีสม้
สีสม้
0-3-73 ไร่
0-1-46 ไร่
4-0-78 ไร่
ใกล้เคียงระดับถนน ใกล้เคียงระดับถนน ใกล้เคียงระดับถนน
ผ่านหน้าทีด่ นิ
ผ่านหน้าทีด่ นิ
ผ่านหน้าทีด่ นิ
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
มกราคม 2563
มกราคม 2563
มกราคม 2563

-

30,000

29,000

37,500

31,250

-

29,000

28,000

35,000

30,000

7
7
7
7

7
6
6
6

6
5
5
5

6
6
5
5

6
5
5
5

8

5

4

4

4

7.35
1.00

6.00
1.23
35,525
36.4%
บาท/ตารางวา
บาท/ตารางวา

5.00
1.47
41,160
20.9%

5.10
1.44
50,441
21.8%

5.00
1.47
44,100
20.9%

41,750
42,000

โดยบริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการคัดเลือกข้อมูลเปรียบเทียบจานวนมาก และ
คัดกรองเพื่อเลือกมาใช้เป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ จานวน 4 แห่ง ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมากทีส่ ุดในแง่
ของทาเลทีต่ งั ้ รูปร่างทีด่ นิ และระบบสาธารณูปโภค โดยข้อมูลเปรียบเทียบจะต้องมีราคาตลาดใกล้เคียงกัน ไม่มคี วามผัน
ผวนมากจนเกิน ไป หลัง จากนั น้ บริษั ท เดอะแวลู เอชัน่ แอนด์ คอนซัล แทนท์ ส จ ากัด ได้ท าการวิเคราะห์ ข้อ มู ล
เปรียบเทียบ กับ ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน ตามปั จจัยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 1

ปัจจัย
ทาเลที่ตงั ้ ใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ประเมิน ขณะที่ สภาพแวดล้อม สาธารณู ปโภค การ
ส่วนที่ 6 - หน้า 3
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 2
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 3
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 4

ปัจจัย
คมนาคม และรูปร่างการใช้ประโยชน์ ด้อยกว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
ทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใช้ประโยชน์ ด้อย
กว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
ทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใช้ประโยชน์ ด้อย
กว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
ทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใช้ประโยชน์ ด้อย
กว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน

โดยปั จจัยเปรียบเทียบ กาหนดให้ ปั จจัย ทาเลทีต่ งั ้ มีน้ าหนักร้อยละ 35 ปั จจัยสภาพแวดล้อม มีน้ าหนักร้อยละ
10 ปั จจัยระบบสาธารณู ปโภค มีน้ าหนักร้อยละ 10 ปั จจัยการคมนาคม มีน้ าหนักร้อยละ 10 และปั จจัยรูปร่างการใช้
ประโยชน์ ของที่ดิน มีน้ าหนักร้อยละ 35 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการให้น้ าหนั กของบริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์
คอนซัลแทนท์ส จากัด ซึ่งได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตขิ องทีด่ นิ ต่างๆ ในอดีต ซึ่งผูป้ ระเมินมีความคิดเห็นว่าปั จจัย
ทาเลทีต่ งั ้ และรูปร่างการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาของทรัพย์สนิ มากทีส่ ุด
สรุปมูลค่าที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64.0 ไร่
บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64.0 ไร่
ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้มูลค่าเท่ากับ 42,000 บาทต่อตารางวา (ปั ดเศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าที่ดนิ ทัง้ หมด
เท่ากับ 40,488,000 บาท
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
สาหรับ อาคารสิ่งปลูกสร้าง บริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ประเมินด้วยวิธีคิดจาก
ต้นทุ นทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใต้สมมติฐานราคาค่ าก่อสร้างอ้างอิงจากมาตรฐานราคาก่อสร้าง
อาคารของสมาคมผู้ประเมิน มูลค่าทรัพ ย์สินแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานข้อมูลภายในบริษัทฯ ประกอบกับ
พิจารณาหักค่าเสื่อมอาคารตามสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่
1

2

3

รายละเอียด
อาคารโรงงานพร้อมสานักงาน 2 ชัน้
-พืน้ ทีส่ ่วนสานักงาน
-พืน้ ทีส่ ่วนโรงงาน
-พืน้ ทีส่ ่วนพักอาศัย
-พืน้ ทีส่ ่วนโล่งหลังคาคลุม
-พืน้ ทีส่ ่วนโล่งหลังคาคลุม (ใหม่)
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 1
อาคารโรงงาน 2 ชัน้
-พืน้ ทีใ่ ช้สอบภายในอาคาร
-พืน้ ทีส่ ่วนโล่งหลังคาคลุม
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 2
อาคารป้ อมยาม
-พืน้ ทีใ่ ช้สอบภายในอาคาร
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 3

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ค่าก่อสร้าง
(บาท/ตร.ม.)

มูลค่าทดแทน
ใหม่ (บาท)

อายุ
อาคาร
(ปี )

ค่า
เสื่อม
อาคาร
(%)

มูลค่าทดแทน
สุทธิ (บาท)

228
2,304
378
503
224
3,697

9,500
8,000
7,000
2,500
2,500
RCN @ 6,933

2,736,000
18,432,000
2,646,000
1,257,500
560,000
25,631,500

28
28
28
28
4

46%
46%
46%
46%
4%

1,477,440
9,953,280
1,428,840
679,050
537,600
14,076,210

2,040
120
2,160

8,000
2,000
RCN @ 7,667

16,320,000
240,000
16,560,000

28
28

46%
46%

8,812,800
129,600
8,942,400

7
7

7,000
RCN @ 7,000

49,000
49,000

28

46%

26,460
26,460

ส่วนที่ 6 - หน้า 4
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ
ที่

รายละเอียด

อาคารเก็บวัตถุอนั ตราย
-พืน้ ทีใ่ ช้สอบภายในอาคาร
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 4
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 1-4
สิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 1
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 2
- ถนนและลานคอนกรีต
- รัว้ และประตูรวั ้

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ค่าก่อสร้าง
(บาท/ตร.ม.)

อายุ
อาคาร
(ปี )

ค่า
เสื่อม
อาคาร
(%)

28

46%

38,610
38,610
23,083,680

30,000
28
76%
35,000
28
76%
242,400
28
76%
756,000
27
76%
1,063,400
43,375,400
รวมที่ดิน + อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ

7,200
8,400
58,176
181,440
255,216
23,338,896
63,826,896

มูลค่าทดแทน
ใหม่ (บาท)

มูลค่าทดแทน
สุทธิ (บาท)

4

11
11
5,875

6,500
RCN @ 6,500

12
2,500
14
2,500
303
800
504
1,500
รวมสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
รวมอาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ

71,500
71,500
42,312,000

สรุปมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
บริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการประเมิน มูลค่าที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (อาคาร
โรงงาน และสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ) โดยทีด่ นิ เปล่าเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ประเมินด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดได้
มูลค่าเท่ากับ 42,000 บาทต่อตารางวา (ปั ดเศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมดเท่ากับ 40,488,000 บาท และประเมินสิง่
ปลู ก สร้า งด้ว ยวิธีต้ น ทุ น ทดแทน คิด เป็ น มู ล ค่ า 23,338,896 บาท รวมมู ลค่ า ทรัพ ย์ สิน ที่ดิน และสิ่ง ปลู ก สร้างทั ง้ สิ้น
63,826,896 บาท
สรุปการประเมิ นโดยบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ ง จากัด
บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึ่งได้แก่ ที่ดนิ 1 แปลง ขนาด
เนื้อทีด่ นิ 2-1-64.0 ไร่ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1.2

แผนที่แสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด

ส่วนที่ 6 - หน้า 5
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64.0 ไร่
บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าที่ดนิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64.0 ไร่ ด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซื้อ
ขายกัน ในช่ วงที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุ บ ัน ที่ท รัพ ย์สิน ที่มีลกั ษณะและคุ ณ ประโยชน์ ค ล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึง กันด้วย โดย
บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของทรัพย์สนิ
ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ทีท่ าการประเมินมูลค่า พบว่ามีทรัพย์สนิ อื่นทีส่ ามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อ
การประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
การใช้ประโยชน์
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้
ระยะการเข้าถึง
ถนนผ่านหน้า / เขต
ผังเมืองประเภท (สี)
เนื้อที่
ระดับทีด่ นิ โดยประมาณ
หน้ากว้างทีด่ นิ (เมตร)
รูปร่างทีด่ นิ
วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ราคาเสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)
ราคาเสนอขายหลังการปรับแก้
(ราคาต่อรอง)
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยเปรียบเทียบ
ทาเลทีต่ งั ้ (25%)
การคมนาคมและการเข้าถึง
(20%)
ขนาดเนื้อที่ (10%)
ลักษณะทางกายภาพ (15%)
ศักยภาพในการพัฒนา (10%)

ทรัพย์สินที่
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ประเมิ น
เปรียบเทียบ 1 เปรียบเทียบ 2 เปรียบเทียบ 3 เปรียบเทียบ 4 เปรียบเทียบ 5
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
โรงงาน ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ร้านซ่อมรถ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
(Assumed)
ซอยเอกชัย 33 ซอยเอกชัย 93 ซอยเอกชัย 60 ซอยเอกชัย 76/1 ซอยเอกชัย 64/5 ซอยเอกชัย 76/1
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ห่างจากถนน
ห่างจากถนน
ห่างจากถนน
ห่างจากถนน
ห่างจากถนน
ติดถนนเอกชัย
เอกชัย 300 ม. เอกชัย 380 ม.
เอกชัย 700 ม. เอกชัย 200 ม. เอกชัย 500 ม.
คสล.6/8 ม. หินคลุก 4/6 ม. ลาดยาง18/30 ม.
คสล.6/8 ม. ลาดยาง 6/8 ม.
คสล.6/8 ม.
สีสม้
สีสม้
สีแดง
สีสม้
สีแดง
สีสม้
2-1-64 ไร่
1-1-32 ไร่
3-1-86 ไร่
1-0-0 ไร่
4-2-72 ไร่
0-1-17 ไร่
ถมแล้วต่ากว่า
ไม่ถม ต่ากว่า ถมแล้วสูงกว่า ถมแล้วสูงกว่า
ถมแล้วสูงกว่า
ถมแล้วเสมอถนน
ถนน 0.1 ม.
ถนน 0.1 ม.
ถนน 0.2 ม.
ถนน 0.1 ม.
ถนน 0.1 ม.
65.0
35.5
34.0
52.0
40.0
20.0
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
- 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
-

27,000

120,000

39,000

45,000

34,991

-

26,000

110,000

38,000

43,800

32,000

7

6

9

7

8

7

7

6

8

6

7

6

7
7
7

6
6
6

8
9
8

6
7
6

9
8
7

5
7
6

ส่วนที่ 6 - หน้า 6
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายละเอียด
สภาพแวดล้อม (10%)
สาธารณูปโภค (10%)
คะแนนการถ่วงน้าหนัก (100%)
Adjust Ratio
Indicated Price
% comparable
ราคาประเมินทรัพย์สิน
หรือประมาณ

ทรัพย์สินที่
ประเมิ น
7
7
7.00
1.00

42,533
42,500

ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
เปรียบเทียบ 1 เปรียบเทียบ 2 เปรียบเทียบ 3 เปรียบเทียบ 4 เปรียบเทียบ 5
5
8
7
6
7
6
8
7
6
7
5.90
8.40
6.60
7.50
6.50
1.19
0.83
1.06
0.95
1.08
30,847
91,667
40,303
41,432
34,462
10.5%
8.3%
29.0%
29.0%
23.2%
บาท/ตารางวา
บาท/ตารางวา

โดยบริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการคัดเลือกข้อมูลเปรียบเทียบ จานวน 5 แห่ง โดย
สารวจพืน้ ทีบ่ ริเวณ 10-15 กิโลเมตร จากทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบ จะต้องเป็ นทรัพย์ทป่ี ระกาศ
ขาย หรือ มีการซื้อขายไปแล้วเท่านัน้ พบว่าได้มกี ารคัดเลือกข้อมูลเปรียบเทียบที่ 2 ซึ่งมีพน้ื ทีต่ ดิ ถนนเอกชัย ซึง่ มีทาเล
ทีต่ งั ้ ทีด่ กี ว่ามาร่วมวิเคราะห์ในครัง้ นี้ดว้ ยเนื่องจากเป็ นพื้นทีท่ อ่ี ยู่บริเวณใกล้เคียงทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน โดยบริษทั เบรนท์โจ
โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบ กับ ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน ตามปั จจัยต่างๆ ดังนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 1
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 2
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 3
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 4
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 5

ปัจจัย
ทาเลทีต่ งั ้ ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ด้อยกว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
ทาเลทีต่ งั ้ ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ดีกว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน เนื่องจาก
เป็ นแปลงมุมติดถนนสองด้าน
ทาเลที่ตงั ้ ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ใกล้เคียงกับ ทรัพย์สนิ ที่ประเมิน
โดยเป็ นทีด่ นิ ในโครงการจัดสรร
ทาเลทีต่ งั ้ ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ดีกว่าทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน (ลักษณะ
ขาเก็งกาไร)
ทาเลที่ตงั ้ ลักษณะทางกายภาพ ด้อยกว่า และสภาพแวดล้อม ใกล้เคียงกับ ทรัพย์สนิ ที่
ประเมิน โดยเป็ นทีด่ นิ ในโครงการจัดสรร

โดยปั จจัยเปรียบเทียบ กาหนดให้ ปั จจัยทาเลทีต่ งั ้ มีน้ าหนักร้อยละ 25 ปั จจัยการคมนาคมและการเข้าถึง มีน้ าหนักร้อย
ละ 20 ปั จจัยขนาดเนื้อที่ มีน้ าหนักร้อยละ 10 ปั จจัยลักษณะทางกายภาพ มีน้ าหนักร้อยละ 15 ปั จจัยศักยภาพในการ
พัฒนา มีน้ าหนักร้อยละ 10 ปั จจัยสภาพแวดล้อม มีน้าหนักร้อยละ 10 และปั จจัยสาธารณูปโภค มีน้าหนักร้อยละ 10 ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการให้น้ าหนักของบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด และมีการปรับน้ าหนักของแต่ละ
ปั จจัยเปรียบเทียบตามดุลพินิจของผูป้ ระเมิน ให้มคี วามเหมาะสมกับทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
สรุปมูลค่าที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64 ไร่
บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าที่ดิน ว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64 ไร่ ด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้มูลค่าเท่ากับ 42,500 บาทต่อตารางวา (ปั ดเศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมดเท่ากับ
40,970,000 บาท

ส่วนที่ 6 - หน้า 7
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
สาหรับ อาคารสิ่งปลูกสร้าง บริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ประเมินด้วยวิธีคิดจาก
ต้นทุ นทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใต้สมมติฐานราคาค่ าก่อสร้างอ้างอิงจากมาตรฐานราคาก่อสร้าง
อาคารของสมาคมผู้ประเมิน มูลค่าทรัพ ย์สินแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานข้อมูลภายในบริษัทฯ ประกอบกับ
พิจารณาหักค่าเสื่อมอาคารตามสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

5

6

รายละเอียด
อาคารสานักงานและโกดัง 2 ชัน้
-พืน้ ทีส่ านักงาน
-พืน้ ทีโ่ กดัง
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 1
อาคารโกดัง 2 ชัน้
-พืน้ ทีโ่ กดัง
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
-พืน้ ทีร่ ะเบียง
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 2
อาคารบ้านพักคนงาน และโกดัง 3 ชัน้
-พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
-พืน้ ทีร่ ะเบียง
-พืน้ ทีโ่ กดัง
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 3
อาคารเก็บของชัน้ เดียว
-พืน้ ทีเ่ ก็บของ
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 4
อาคารเก็บของและห้องขยะ
-พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 5
อาคารป้ อมยาม
-พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 6

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ค่าก่อสร้าง
(บาท/ตร.ม.)

มูลค่าทดแทน
ใหม่ (บาท)

อายุ
อาคาร
(ปี )

ค่า
เสื่อม
อาคาร
(%)

มูลค่าทดแทน
สุทธิ (บาท)

276
1,440
552

12,500
9,500
3,500

3,450,000
13,680,000
1,932,000

29
29
3

48%
58%
9%

1,793,972
5,745,600
1,758,120
9,297,692

1,882
118
60

9,500
3,500
3,500

17,879,000
413,000
210,000

29
29
29

58%
76%
76%

7,509,180
99,120
50,400
7,658,700

571.75
81
24
304

8,500
3,500
3,500
8,500

4,859,875
283,500
84,000
2,584,000

29
29
29
28

48%
76%
76%
56%

2,527,096
68,040
20,160
1,136,960
3,752,256

144
81

6,500
3,500

936,000
283,500

29
29

76%
76%

224,640
68,040
292,680

40

3,500

140,000

29

76%

33,600
33,600

7
16

7,500
3,500

52,500
56,000

29
29

58%
76%

22,050
13,440
35,490

260
16

1,500
5,000

390,000
29
76%
80,000
29
76%
รวมอาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
รวมที่ดิน + อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ

93,600
19,200
21,183,219
62,153,219

อื่นๆ
- รัว้ อิฐบล็อค 2.0 x 130.0 ม.
- ประตูเหล็ก 2.0 x 8.0 ม.

สรุปมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน และสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ) เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63
บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน และ
สิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ) โดยทีด่ นิ เปล่าเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ประเมินด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดได้มลู ค่าเท่ากับ
42,500 บาทต่อตารางวา (ปั ดเศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมดเท่ากับ 40,970,000 บาท และประเมินสิง่ ปลูกสร้างด้วย
วิธตี น้ ทุนทดแทน คิดเป็ นมูลค่า 21,183,219 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สนิ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทัง้ สิน้ 62,153,219 บาท หรือ
เท่ากับ 62,150,000 บาท (ปั ดเศษ)
ส่วนที่ 6 - หน้า 8
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และเมื่อนาราคาซื้อขายที่ดินที่บริษัทฯ จะเข้าทารายการในครัง้ นี้ มาเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ได้จากรายงาน
ประเมินที่ได้รบั การประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด และบริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์
คอนซัลติ้ง จากัด พบว่า ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ อิสระมีราคาสูงกว่าราคาทีบ่ ริษัทฯ จะเข้าซื้อทีด่ นิ ในครัง้ นี้
โดยมีรายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบราคา ดังนี้
มูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าทารายการในครัง้ นี้
60,000,000 บาท
มูลค่าประเมินโดยบริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด
63,826,896 บาท
มูลค่าประเมินโดยบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด
62,150,000 บาท
ราคาซื้อขาย < ราคาประเมิ นโดยผู้ประเมิ นทรัพย์สินอิ สระทัง้ 2 ราย
หากพิจารณาจากตารางการเปรียบเทียบข้างต้น จะเห็นได้ว่า ราคาที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อทีด่ นิ ดังกล่าวจากนาย
คงศักดิ ์ เหมมณฑารพ มีมลู ค่าเท่ากับ 60.00 ล้านบาท ในขณะทีร่ าคาประเมินของทีด่ นิ ดังกล่าวโดยบริษทั เดอะแวลูเอชัน่
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด และบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด มีมลู ค่าเท่ากับ 63.83 ล้านบาท และ 62.15
ล้านบาท ตามลาดับ ดังนัน้ ราคาที่บริษัทฯ เข้าซื้อทีด่ นิ ดังกล่าวในครัง้ นี้จงึ มีมูลค่า ต่ากว่าราคาประเมิน ทีป่ ระเมินโดยผู้
ประเมินทรัพย์สนิ อิสระทัง้ 2 ราย
ดาเนิ นการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่ากับนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ พร้อมทัง้ ต่อสัญญาเช่าไปตลอด
การประเมินมูลค่ารายการในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ จะดาเนินการเช่าทีด่ นิ จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ พร้อมทัง้ ต่อ
สัญญาเช่าไปตลอด ทีป่ รึกษาฯ จะคานวณมูลค่ารายการตามวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) ซึ่งเป็ นวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการในครัง้ นี้ ด้วยการนาอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าทีด่ นิ ปั จจุบนั ที่
จะครบกาหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีสมมติฐานว่าค่าเช่าจะมีการปรับเพิม่ ขึน้ เท่ากับร้อยละ 3.16 ต่อปี ตลอด
การประมาณการ ตามอัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) ในกรณีท่ี
MP ต่อสัญญาเช่าไปตลอด และคิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (WACC) ของบริษทั ฯ
การประเมินมูลค่ารายการในกรณีท่บี ริษทั ดาเนินการเช่าทีด่ นิ ไปตลอด ที่ปรึกษาฯ จะประเมินค่าเช่าที่ดนิ จาก
อัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าทีด่ นิ ที่ MP บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ในฐานะผูเ้ ช่าทาสัญญาเช่ากับนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ในฐานะผู้ให้เช่า โดยอ้างอิงอัตราค่าเช่าดังกล่าวตามสัญญาโดยครบกาหนดสัญญาเช่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
หลังจากนัน้ จะกาหนดให้มกี ารต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไปตลอดโดยจะมีการคิดค่าเช่าทัง้ ส่วนของที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง โดย
อ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง ตามสัญญาเช่าที่ดนิ ระหว่าง MP กับนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ลงวันที่ 1
มกราคม 2563 โดยคิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 130 บาทต่อตารางเมตร และคิดบนพืน้ ทีใ่ ช้สอยเท่ากับ 5,010 ตารางเมตร จึง
คิดเป็ นอัตราค่าเช่าเท่ากับ 651,300 บาทต่อเดือน
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ารายการในกรณีทม่ี กี ารต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไปตลอดภายหลังจากที่สญ
ั ญาเช่าครบกาหนด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นัน้ โดยภายหลังระยะเวลาดังกล่าว MP ยังคงดาเนินการเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวไปตลอดตามหลักการ
ดารงอยู่ของกิจการ (Going Concern) โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
6.2

สมมติ ฐานอัตราส่วนคิ ดลด (Discount rate)
อัตราส่วนคิดลดทีใ่ ช้ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบนั สุทธิของโครงการจะใช้อตั ราต้นทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของ
โครงการ (Weighted Average Cost of Capital : WACC) โดยมีสตู รการคานวณ ดังนี้
WACC

=

(D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โดยที่
WACC

=

อัตราต้นทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก

D

=

E

=

Kd

=

T
Ke

=
=

หนี้สนิ ทางการเงินทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของ PJW ณ 31 ธ.ค. 62 โดยอ้ า งอิง จากงบการเงิน ตรวจสอบ
ล่าสุดของ PJW ทีม่ คี ่าเท่ากับ 1,413.74 ล้านบาท
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ของ PJW ณ 31 ธ.ค. 62 โดยอ้ า งอิ ง จากงบ
การเงิน ตรวจสอบล่ าสุด ของ PJW ที่มีค่าเท่ ากับ 1,015.56 ล้าน
บาท
ต้นทุนทางการเงินของหนี้สนิ ทางการเงินของ PJW ณ 31 ธ.ค. 62
เท่ากับร้อยละ 3.92
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เท่ากับร้อยละ 20
อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการซึง่ คานวณมาจากสูตร CAPM
ได้เท่ากับร้อยละ 6.57 โดยมีรายละเอียดการคานวณค่า Ke ดังนี้

Ke

=

Rf + β( Rm – Rf )

โดยที่
Ke
=
Risk Free Rate (Rf) =

Rm

=

Beta (β)

=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วันทีป่ ระเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th)
โดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.56 ต่อปี
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี ตัง้ แต่ปี 2533 - 2563 ซึ่งเป็ นช่วงระยะเวลา
สะท้อนภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาต่างๆ ได้
ดี ก ว่ า การใช้ ข้ อ มู ล ในช่ ว งระยะเวลาสั น้ (อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จาก
www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 มีค่าเท่ากับร้อยละ
7.71 ต่อปี
ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ฯ เทียบ
กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 1
ปี ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 7 มีน าคม 2562 ถึงวัน ที่ 6 มีน าคม 2563 (ที่ม า:
Bloomberg) ซึ่งเป็ นช่วงเวลาทีท่ ป่ี รึกษาฯ มีความเห็นว่า สามารถ
สะท้ อ นค่ า เฉลี่ย ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวัน ของ
บริษัท ฯ ในช่วงเวลา ณ ปั จ จุบ ันได้ดีท่ีสุด โดยสามารถค านวณ
Leveraged Beta ของบ ริ ษั ท ฯ ได้ เ ท่ ากั บ 0.814 เท่ า โดยมี
รายละเอียดการคานวณดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทัง้ นี้จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้นจะคานวณได้ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
ต้องการ (Ke) เท่ากับร้อยละ 6.57 ต่อปี
แทนค่าตัวแปรในสมการเพื่อคานวณหาผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ
Ke
=
Rf + β( Rm – Rf )
=
1.56% + 0.814(7.71% - 1.56%)
=
6.57 %
แทนค่าตัวแปรในสมการเพื่อคานวณหาอัตราต้นทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
WACC
=
(D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke
=
1.83% + 2.74%
=
4.57%
สมมติ ฐานอัตราการเติ บโตของค่าเช่าตลอดการเช่าที่ดิน (Terminal Growth Rate)
ทีป่ รึกษาฯ มีสมมติฐานให้ค่าเช่าทีด่ นิ ระหว่าง MP และนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ มีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้อย
ละ 3.16 ต่อปี ตลอดการประมาณการ ภายหลังสัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยอ้างอิง
จากอัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี (ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความ
ระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยมีสตู รการคานวณดังนี้
Present Value ของค่าเช่าที่ดินในกรณี ที่เช่าไปตลอด

โดยที่ อัตราคิดลด
G

=
=

=

ค่าเช่าที่ดินปี 2563 x (1 + G) / (อัตราคิ ดลด - G)

อัตราต้นทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (WACC) เท่ากับ 4.57%
อัต ราการเติบ โตของค่ าเช่ าหลัง จากปี 2563 (Terminal Value Growth
Rate) เท่ากับร้อยละ 3.16 อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทยเฉลี่ย
ย้อนหลัง 30 ปี (ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

แทนค่าตัวแปรในสมการเพื่อคานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าทีด่ นิ ในกรณีท่ี MP เช่าไปตลอด
PV ของค่าเช่าที่ดิน ในกรณี ที่เช่าไปตลอด
=
[ค่าเช่าที่ดินปี 2563 x (1 + G)] / (WACC - G)
=
[7,815,600 x (1 + 3.16%)] / (4.57 - 3.16%)
=
571,977,022.59
จากข้อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น จะสามารถคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าในกรณีท่ี MP เช่าทีด่ นิ
ดังกล่าวไปตลอด ด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ า
เท่ากับ 571.98 ล้านบาท
ดาเนิ นการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงานใหม่
การประเมิน มูลค่ารายการในกรณี ท่ีบ ริษัท ฯ ไม่ ดาเนิ น การซื้อและเช่าที่ดินจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ภายหลังครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัท ฯ จะดาเนินการจัดซื้อที่ดินและดาเนินการ
6.3
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ โดยที่ปรึกษาฯ จะใช้ราคาซื้อที่ดินและราคาค่าก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ โดยอ้างอิงจาก
รายงานประเมินทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 2 รายดังนี้
1) บริ ษทั เดอะแวลูเอชั ่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด รายงานประเมินฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ ได้แก่ ทีด่ นิ 1 แปลง ขนาดเนื้อทีด่ นิ 2-1-64.0 ไร่ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ณ 22 มกราคม
2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาภายในบริษัทฯ และการซื้อ -ขาย ให้เช่า หรืออ้างอิงเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) บริ ษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ ง จากัด รายงานประเมินฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ซึ่งได้แก่ ทีด่ นิ 1 แปลง ขนาดเนื้อทีด่ นิ 2-1-64.0 ไร่ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ณ 27 มกราคม 2563
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาด ณ ปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ และนาไปใช้เพื่อประกอบการซื้อขายหรือ
อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ระยะเวลาการประเมินราคาของผูป้ ระเมินราคาอิสระจะราคาทีป่ ระเมินเมื่อ 1 เดือนทีแ่ ล้วแต่ ณ ปั จจุบนั
สภาพของที่ดิน และอาคารสิ่งปลูก สร้างบนที่ดิน แปลงดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงยังอยู่ในสภาพเดิม รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญนับจาก
วันทีป่ ระเมินราคา ดังนัน้ ราคาประเมินของผูป้ ระเมินราคาอิสระในครัง้ นี้จงึ สามารถใช้อา้ งอิงราคาทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ใน
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ดาเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ได้
โดยผู้ประเมินราคาอิสระจะประเมินราคาที่ดนิ ตามวิธเี ปรียบเทียบข้อมูลราคาตลาด (Market Approach) โดย
เปรีย บเทียบราคาที่ดิน กับ ข้อมูลราคาตลาดที่ มีลกั ษณะใกล้เคียงทรัพ ย์สิน ซึ่งมีก ารเสนอขายใกล้เคีย งกับ ที่ตัง้ ของ
ทรัพย์สนิ สาหรับการประเมินราคาการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ผู้ประเมินราคาอิสระจะประเมินโดยวิธี คดิ จากต้นทุน
ทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใต้สมมติฐานราคาค่าก่อสร้างอ้างอิงจากมาตรฐานราคาก่อ สร้างอาคารของ
สมาคมผู้ป ระเมินมูลค่าทรัพ ย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 และฐานข้อ มูลภายในบริษัท ฯ โดยมีรายละเอียดการ
ประเมินราคากรณีการจัดซื้อทีด่ นิ และดาเนินการก่อสร้างโรงงานใหม่ ดังนี้
บริษทั เดอะแวลูเอชั ่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด
รายการที่

ประเภทสิ นทรัพย์

พื้นที่
(ตารางวา)

ที่ดินพื้นที่ 2-1-64 ไร่
1.
ที่ดินที่ตงั ้ โรงงานเนื้ อที่ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
รายการที่
ประเภทสิ นทรัพย์

ราคาประเมิ นรวม
(บาท)

42,000.00
ราคาประเมิ น
(บาท/ตารางเมตร)

40,488,000
ราคาประเมิ นรวม
(บาท)

228
2,304
378
503
224
3,697

9,500
8,000
7,000
2,500
2,500

2,736,000
18,432,000
2,646,000
1,257,500
560,000
25,631,500

2,040

8,000

16,320,000

964.00
พื้นที่
(ตารางเมตร)

อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
2.
อาคารโรงงานพร้อมสานักงาน 2 ชัน้
- พืน้ ทีส่ ่วนสานักงาน
- พืน้ ทีส่ ่วนโรงงาน
- พืน้ ทีส่ ่วนพักอาศัย
- พืน้ ทีส่ ่วนโล่งหลังคาคลุม
- พืน้ ทีส่ ่วนโล่งหลังคาคลุม (ใหม่)
รวม
3.

ราคาประเมิ น
(บาท/ตารางวา)

อาคารโรงงาน 2 ชัน้
- พืน้ ทีใ่ ช้สอบภายในอาคาร
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
- พืน้ ทีส่ ่วนโล่งหลังคาคลุม
4.

5.

2,000

รวม

120
2,160

240,000
16,560,000

7,000

รวม

7
7

49,000
49,000

6,500

รวม

11
11

71,500
71,500

2,500
2,500
800
1,500

รวม

12
14
303
504
833

30,000
35,000
242,400
756,000
1,063,400
43,375,400
83,863,400

อาคารป้ อมยาม
- พืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในอาคาร
อาคารเก็บวัตถุอนั ตราย
- พืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในอาคาร
สิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 1
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 2
- ถนนและลานคอนกรีต
- รัว้ และประตูรวั ้
รวมราคาประเมิ นอาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
รวมมูลค่าทัง้ หมด

บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ ง จากัด
รายการที่

ประเภทสิ นทรัพย์

พื้นที่
(ตารางวา)

ราคาประเมิ น
(บาท/ตารางวา)

ราคาประเมิ นรวม
(บาท)

42,500.00
ราคาประเมิ น
(บาท/ตารางเมตร)

40,970,000
ราคาประเมิ นรวม
(บาท)

12,500
9,500
3,500

รวม

276
1,440
552
2,268

3,450,000
13,680,000
1,932,000
19,062,000

9,500
3,500
3,500

รวม

1,882
118
60
2,060

17,879,000
413,000
210,000
18,502,000

8,500
3,500
3,500
8,500

รวม

571.75
81
24
304
980.75

4,859,875
283,500
84,000
2,584,000
7,811,375

144

6,500

936,000

ที่ดินพื้นที่ 2-1-64 ไร่
1.
ที่ดินที่ตงั ้ โรงงานเนื้ อที่ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
รายการที่
ประเภทสิ นทรัพย์

964.00
พื้นที่
(ตารางเมตร)

อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
2.
อาคารสานักงานและโกดัง 2 ชัน้
- พืน้ ทีส่ ่วนสานักงาน
- พืน้ ทีส่ ่วนโรงงาน
- พืน้ ทีส่ ่วนพักอาศัย
3.

4.

5.

อาคารโกดัง 2 ชัน้
- พืน้ ทีโ่ กดัง
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม
- พืน้ ทีร่ ะเบียง
อาคารบ้านพักคนงาน และโกดัง 3 ชัน้
- พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม
- พืน้ ทีร่ ะเบียง
- พืน้ ทีโ่ กดัง
อาคารเก็บของชัน้ เดียว
- พืน้ ทีเ่ ก็บของ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม
6.

7.

3,500

รวม

81
225

283,500
1,219,500

3,500

รวม

40
40

140,000
140,000

7,500
3,500

รวม

7
16
23

52,500
56,000
108,500

1,500
5,000

รวม

260
16
276

390,000
80,000
470,000
47,313,375
88,283,375

อาคารเก็บของและห้องขยะ
- พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
อาคารป้ อมยาม
- พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม
สิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
- รัว้ อิฐ
- ประตูเหล็ก
รวมราคาประเมิ นอาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
รวมมูลค่าทัง้ หมด

หากพิจารณาจากตารางการคานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า หากบริษัทฯ จะดาเนินการจัดซื้อที่ดนิ และก่อสร้าง
โรงงานใหม่ จะทาให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนในการดาเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่าง 83.86 - 88.28 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
6.4

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ ได้เปรียบเทียบการประเมินมูลค่ารายการทัง้ 3 กรณี เพื่อใช้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมของราคา
ในการทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าดาเนินการซื้อทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ในครัง้ นี้ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รวมมูลค่า
การดาเนิ นการในแต่ละกรณี
รายการ
1. ดาเนินการซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานของ MP จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้
62.15 - 63.83
2. ดาเนินการเช่าทีด่ นิ ตามสัญญาเช่ากับนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ พร้อมทัง้ ต่อสัญญาเช่าไปตลอด
571.98
3. ดาเนินการจัดซื้อทีด่ นิ และก่อสร้างโรงงานใหม่
83.86 - 88.28
บริษทั ฯ จะเข้าซือ้ ที่ดินจากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ ตามร่างสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน

60.00

จากทางเลือกการดาเนินการเกี่ยวกับที่ดนิ ที่ตงั ้ โรงงานทัง้ 3 กรณี ตามตารางเปรียบเทียบมูลค่ารายการ
ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ดาเนินการซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานของ MP จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ในครัง้ นี้ มีมูลค่ ารายการต่ าที่สุด จึงเป็ น ทางเลือ กที่ดีท่ีสุด ของบริษัท ฯ เพื่อ ให้ได้ม าซึ่งที่ดิน ดังกล่าว เพื่อท าให้ MP
สามารถใช้ท่ดี นิ ดังกล่าวในการดาเนินธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 62.15 - 63.83
ล้านบาท นอกจากนี้ การเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเข้าซื้อทีด่ นิ ดังกล่าวจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ในราคา
เท่ากับ 60.00 ล้านบาท ซึ่งมีค่าต่ ากว่าราคาประเมินทรัพย์สนิ โดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด
และบริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ทีม่ มี ูลค่าอยู่ระหว่าง 62.15 - 63.83 ล้านบาท ดังนัน้ การได้มาซึ่งทีด่ นิ
ดังกล่าวในครัง้ นี้ของบริษทั ฯ จึงมีความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ นอกจากจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องของมูลค่าของรายการในแต่ละกรณีแล้ว ที่
ปรึกษาฯ ยังได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมและข้อดี-ข้อเสียของการดาเนินการเกี่ยวกับทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานทัง้ 3 ทางเลือก
ได้ดงั นี้
1. ดาเนิ นการซื้อที่ดินที่ตงั ้ โรงงานของ MP จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพในครัง้ นี้
การเข้าซื้อทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงานของ MP จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ เป็ นทางเลือกทีบ่ ริษทั ฯ จะเสียค่าใช้จ่ายใน
การได้มาซึง่ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งานได้ต่อไปอีก 20 กว่าปี ในราคาทีต่ ่าทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับการ
เข้าทารายการในกรณีอ่นื และมีมูลค่าต่ากว่ารายงานประเมินทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ อิสระ อีกทัง้ การทีบ่ ริษทั ฯ
เข้าซื้อที่ดนิ ที่ตงั ้ โรงงานของ MP มาเป็ นกรรมสิทธิของบริ
์
ษัท ฯ ทาให้ MP ไม่มคี วามเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รบั การต่อ
สัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าว และไม่มคี วามเสีย่ งในการทีอ่ ตั ราค่าเช่าจะเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะสัญญาเช่าทีด่ นิ ปั จจุบนั ที่ MP ได้
ดาเนินการเช่าที่ดนิ จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ จะครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ซึ่งหาก MP
ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า MP จะต้องจ่ายชาระค่าเช่าในการต่อสัญญาฉบับใหม่เพิม่ ขึน้ อีกไม่เกินร้อยละ 10 จากสัญญา
เช่าฉบับปั จจุบนั ทีจ่ ่ายค่าเช่าปี ละ 7,815,600 บาท นอกจากนี้ การเข้าซื้อทีด่ นิ ดังกล่าวยังทาให้ MP สามารถดาเนินการ
ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องจักรและโรงงาน รวมถึงการย้ายพนักงานไป
ยังโรงงานแห่งใหม่ หาก MP ไม่ได้ต่อสัญญาเช่าจากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทบ่ี ริษัทฯ เข้าซื้อที่ดนิ ดังกล่าว อาจทาให้บริษทั ฯ เสียโอกาสในการดาเนินการหาข้อมูล
เกี่ยวกับท าเลที่ตงั ้ โรงงานแห่งใหม่ท่อี าจเป็ นทาเลที่ตงั ้ ที่ดีและเหมาะสมกว่าทาเลที่ตงั ้ และขนาดของพื้นที่โรงงาน ณ
ปั จจุบนั ของ MP ได้ และหากในอนาคต MP มีความประสงค์ท่จี ะขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้นเกินกว่าพื้นที่ใช้สอยของ
ส่วนที่ 6 - หน้า 15
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 7 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
โปรดดูสรุปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระในส่วนที่ 1 “บทสรุปของผูบ้ ริหาร” ของรายงานความเห็นของ
ทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้
อนึ่ง ในการพิจารณาอนุ มตั หิ รือไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ของ PJW ซึง่ เป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผ ล
ประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ท่ปี รึกษาฯ ได้นาเสนอไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ ฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุ มตั ิหรือไม่อนุ มตั ิการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ PJW ในครัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลย
พินิจของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั ฯ ขอรับรองว่าได้พจิ ารณาและศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ และได้ให้เหตุผ ลบนพืน้ ฐานของ
ความสมเหตุสมผลและการวิเคราะห์อย่างเทีย่ งธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ

..........................................................
(นายพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

..........................................................
(นายต้นศกุล ประจักษ์จติ ร์)
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

ส่วนที่ 7- หน้า 1
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 1 : สรุปรายงานประเมิ นของผูป้ ระเมิ นทรัพย์สิน
บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด และบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้
จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในรายชื่อบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของบริษัท มิลล์แพค จากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ประเมิ นมูลค่าโดยบริษทั เดอะแวลูเอชั ่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด
ทีด่ นิ อาคาร และสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ
ประเภททรัพย์สิน
เพื่อประกอบการพิจารณาภายในบริษัทฯ และการซื้อ -ขาย ให้เช่า หรืออ้างอิงเพื่อ
วัตถุประสงค์การประเมิ น
วัตถุประสงค์สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์
2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
เนื้ อที่
เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานพร้อมสานักงาน 2 ชัน้ อาคารโรงงาน 2 ชัน้ อาคารป้ อมยาม อาคาร
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
เก็บวัตถุอนั ตราย และสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ผู้ถือกรรมสิ ทธิ์
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 24421 เนื้อทีด่ นิ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ไม่มี
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
22 มกราคม 2563
วันที่ประเมิ น
63,826,896 บาท
มูลค่าประเมิ น
1.

แผนที่แสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด

เอกสารแนบ 1 - หน้า 1
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยแบ่งการประเมิน
ตามลักษณะของทรัพย์สนิ ด้วยวิธปี ระเมินทีแ่ ตกต่างกันเพื่อความเหมาะสม ดังนี้
ทรัพย์สิน
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
1) ทีด่ นิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 19-3-53.30 ไร่
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
2) อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)
ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64 ไร่
บริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าที่ดนิ ว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64 ไร่
ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซื้อ
ขายกัน ในช่ วงที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุ บ ัน ที่ท รัพ ย์สิน ที่มีลกั ษณะและคุ ณ ประโยชน์ ค ล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของทรัพย์สนิ
ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ทีท่ าการประเมินมูลค่า พบว่ามีทรัพย์สนิ อื่นทีส่ ามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อ
การประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
1.1

ตารางเปรียบเทียบประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้
ถนนผ่านหน้า
ผังเมืองประเภท (สี)
เนื้อที่
ระดับทีด่ นิ โดยประมาณ
รูปร่างทีด่ นิ
วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ราคาเสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)
ราคาเสนอขายหลังการปรับแก้
(ราคาต่อรอง)
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยเปรียบเทียบ
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ (35%)
สภาพแวดล้อม (10%)
ระบบสาธารณูปโภค (10%)

ทรัพย์สินที่
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ประเมิ น
1
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย
เสนอขาย
(Assumed)
ซอยเอกชัย 33
ซอยเอกชัย 50
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
คสล.6 ม.
คสล.5 ม.
สีสม้
สีสม้
2-1-64 ไร่
2-0-0 ไร่
ใกล้เคียงระดับถนน ใกล้เคียงระดับถนน
ผ่านหน้าทีด่ นิ
ผ่านหน้าทีด่ นิ
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
มกราคม 2563
มกราคม 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ
2
3
4
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
เสนอขาย

เสนอขาย

เสนอขาย

ซอยเอกชัย 83
ซอยเอกชัย 93
ซอยเอกชัย 33
แยก 1 ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ลูกรังกว้าง 4 เมตร ลูกรังกว้าง 4 เมตร
สีสม้
สีสม้
สีสม้
0-3-73 ไร่
0-1-46 ไร่
4-0-78 ไร่
ใกล้เคียงระดับถนน ใกล้เคียงระดับถนน ใกล้เคียงระดับถนน
ผ่านหน้าทีด่ นิ
ผ่านหน้าทีด่ นิ
ผ่านหน้าทีด่ นิ
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
มกราคม 2563
มกราคม 2563
มกราคม 2563

-

30,000

29,000

37,500

31,250

-

29,000

28,000

35,000

30,000

7
7
7

7
6
6

6
5
5

6
6
5

6
5
5
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การคมนาคม (10%)
รูปร่างการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ
(35%)
คะแนนการถ่วงน้าหนัก (100%)
Adjust Ratio
Indicated Price
% comparable
ราคาประเมินทรัพย์สิน
หรือประมาณ

7

6

5

5

5

8

5

4

4

4

7.35
1.00

6.00
1.23
35,525
36.4%
บาท/ตารางวา
บาท/ตารางวา

5.00
1.47
41,160
20.9%

5.10
1.44
50,441
21.8%

5.00
1.47
44,100
20.9%

41,750
42,000

โดยบริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการคัดเลือกข้อมูลเปรียบเทียบจานวนมาก และ
คัดกรองเพื่อเลือกมาใช้เป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ จานวน 4 แห่ง ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมากทีส่ ุดในแง่
ของทาเลทีต่ งั ้ รูปร่างทีด่ นิ และระบบสาธารณูปโภค โดยข้อมูลเปรียบเทียบจะต้องมีราคาตลาดใกล้เคียงกัน ไม่มคี วามผัน
ผวนมากจนเกิน ไป หลัง จากนั น้ บริษั ท เดอะแวลู เอชัน่ แอนด์ คอนซัล แทนท์ ส จ ากัด ได้ท าการวิเคราะห์ ข้อ มู ล
เปรียบเทียบ กับ ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน ตามปั จจัยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 1
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 2
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 3
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 4

ปัจจัย
ทาเลที่ตงั ้ ใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ประเมิน ขณะที่ สภาพแวดล้อม สาธารณู ปโภค การ
คมนาคม และรูปร่างการใช้ประโยชน์ ด้อยกว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
ทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใช้ประโยชน์ ด้อย
กว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
ทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใช้ประโยชน์ ด้อย
กว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
ทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใช้ประโยชน์ ด้อย
กว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน

โดยปั จจัยเปรียบเทียบ กาหนดให้ ปั จจัย ทาเลทีต่ งั ้ มีน้ าหนักร้อยละ 35 ปั จจัยสภาพแวดล้อม มีน้ าหนักร้อยละ
10 ปั จจัยระบบสาธารณู ปโภค มีน้ าหนักร้อยละ 10 ปั จจัยการคมนาคม มีน้ าหนักร้อยละ 10 และปั จจัยรูปร่างการใช้
ประโยชน์ ของที่ดิน มีน้ าหนักร้อยละ 35 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการให้น้ าหนั กของบริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์
คอนซัลแทนท์ส จากัด ซึ่งได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตขิ องทีด่ นิ ต่างๆ ในอดีต ซึ่งผูป้ ระเมินมีความคิดเห็นว่าปั จจัย
ทาเลทีต่ งั ้ และรูปร่างการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาของทรัพย์สนิ มากทีส่ ุด
สรุปมูลค่าที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64 ไร่
บริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าที่ดนิ ว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64 ไร่
ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้มูลค่าเท่ากับ 42,000 บาทต่อตารางวา (ปั ดเศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าที่ดนิ ทัง้ หมด
เท่ากับ 40,488,000 บาท
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
สาหรับอาคารสิง่ ปลูกสร้าง บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ประเมินด้วยวิธคี ดิ จาก
ต้นทุนทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใต้สมมติฐานราคาค่าก่อสร้างอ้างอิงจากมาตรฐานราคาก่อสร้าง
1.2
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อาคารของสมาคมผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานข้อมูลภายในบริษทั ฯ ประกอบกับ
พิจารณาหักค่าเสื่อมอาคารตามสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

รายละเอียด

ค่าก่อสร้าง
(บาท/ตร.
ม.)

มูลค่า
ทดแทนใหม่
(บาท)

ค่า
อายุ
มูลค่า
เสื่อม
อาคาร
ทดแทนสุทธิ
อาคาร
(ปี )
(บาท)
(%)

อาคารโรงงานพร้อมสานักงาน 2 ชัน้
-พืน้ ทีส่ ่วนสานักงาน
-พืน้ ทีส่ ่วนโรงงาน
-พืน้ ทีส่ ่วนพักอาศัย
-พืน้ ทีส่ ่วนโล่งหลังคาคลุม
-พืน้ ทีส่ ่วนโล่งหลังคาคลุม (ใหม่)
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 1

228
2,304
378
503
224
3,697

9,500
8,000
7,000
2,500
2,500
RCN @
6,933

2,736,000
18,432,000
2,646,000
1,257,500
560,000
25,631,500

28
28
28
28
4

46%
46%
46%
46%
4%

1,477,440
9,953,280
1,428,840
679,050
537,600
14,076,210

อาคารโรงงาน 2 ชัน้
-พืน้ ทีใ่ ช้สอบภายในอาคาร
-พืน้ ทีส่ ่วนโล่งหลังคาคลุม
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 2

2,040
120
2,160

8,000
2,000
RCN @
7,667

16,320,000
240,000
16,560,000

28
28

46%
46%

8,812,800
129,600
8,942,400

อาคารป้ อมยาม
-พืน้ ทีใ่ ช้สอบภายในอาคาร
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 3

7
7

7,000
RCN @
7,000

49,000
49,000

28

46%

26,460
26,460

อาคารเก็บวัตถุอนั ตราย
-พืน้ ทีใ่ ช้สอบภายในอาคาร
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 4

11
11

6,500
RCN @
6,500

71,500
71,500

28

46%

38,610
38,610

รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 1-4
สิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 1
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 2
- ถนนและลานคอนกรีต
- รัว้ และประตูรวั ้

5,875

42,312,000

12
2,500
30,000
28
76%
14
2,500
35,000
28
76%
303
800
242,400
28
76%
504
1,500
756,000
27
76%
รวมสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
1,063,400
รวมอาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ 43,375,400
รวมที่ดิน + อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ

23,083,680
7,200
8,400
58,176
181,440
255,216
23,338,896
63,826,896

สรุปมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน และสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ) เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63
บริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ทาการประเมิน มูลค่าที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (อาคาร
โรงงาน และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอื่ น ๆ) เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชั ย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้มูลค่าเท่ากับ 42,000 บาทต่อ
ตารางวา (ปั ดเศษ) หรือ คิดเป็ น มูลค่าที่ดิน ทัง้ หมดเท่ ากับ 40,488,000 บาท และประเมินสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธตี ้นทุ น
ทดแทน คิดเป็ นมูลค่า 23,338,896 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สนิ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทัง้ สิน้ 63,826,896 บาท
เอกสารแนบ 1 - หน้า 4
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าทีด่ นิ ว่างเปล่า ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของทีด่ นิ ทีป่ ระเมินเมื่อเทียบกับที่ดนิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของ
ทีด่ นิ ทีป่ ระเมินในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และมีความเห็นว่าการประเมิน มูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ด้วยวิธคี ดิ จาก
ต้นทุนทดแทนเป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม เนื่องจากมูลค่าดังกล่าวสะท้อนต้นทุนการก่อสร้างขึ้นใหม่ อ้างอิงจากมาตรฐาน
ราคาก่อสร้างอาคารของสมาคมผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานข้อมูลภายในบริษทั ฯ และ
พิจารณาหักค่าเสื่อมราคาตามอายุอาคาร เพื่อให้สะท้อนสภาพปั จจุบนั ของอาคารซึ่ง จึงสามารถสะท้อนมูลค่าอาคารและ
สิง่ ปลูกสร้างในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ประเมิ นมูลค่าโดยบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์
คอนซัลติ้ ง จากัด
ทีด่ นิ อาคาร และสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ
ประเภททรัพย์สิน
เพื่อประกอบการพิจารณาภายในบริษัทฯ และการซื้อ -ขาย ให้เช่า หรืออ้างอิงเพื่อ
วัตถุประสงค์การประเมิ น
วัตถุประสงค์สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์
2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
เนื้ อที่
เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานพร้อมสานักงาน 2 ชัน้ อาคารโรงงาน 2 ชัน้ อาคารป้ อมยาม อาคาร
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
เก็บวัตถุอนั ตราย และสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ผู้ถือกรรมสิ ทธิ์
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 24421 เนื้อทีด่ นิ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ไม่มี
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
27 มกราคม 2563
วันที่ประเมิ น
62,150,000 บาท
มูลค่าประเมิ น
2.
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
แผนที่แสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด
บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยแบ่งการประเมินตามลักษณะ
ของทรัพย์สนิ ด้วยวิธปี ระเมินทีแ่ ตกต่างกันเพื่อความเหมาะสม ดังนี้
ทรัพย์สิน
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
1) ทีด่ นิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 19-3-53.30 ไร่
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
2) อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)
ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64 ไร่
บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าที่ดิน ว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64 ไร่ ด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซื้อ
ขายกัน ในช่ วงที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุ บ ัน ที่ท รัพ ย์สิน ที่มีลกั ษณะและคุ ณ ประโยชน์ ค ล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของทรัพย์สนิ ต่างๆ ใน
บริเวณใกล้เคียงกับ ที่ตัง้ ทรัพย์สินที่ทาการประเมิน มูลค่ า พบว่ามีท รัพ ย์สินอื่น ที่สามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อการ
ประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
2.1
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตารางเปรียบเทียบประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
การใช้ประโยชน์
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้
ระยะการเข้าถึง
ถนนผ่านหน้า / เขต
ผังเมืองประเภท (สี)
เนื้อที่
ระดับทีด่ นิ โดยประมาณ
หน้ากว้างทีด่ นิ (เมตร)
รูปร่างทีด่ นิ
วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ราคาเสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)
ราคาเสนอขายหลังการปรับแก้
(ราคาต่อรอง)
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยเปรียบเทียบ
ทาเลทีต่ งั ้ (25%)
การคมนาคมและการเข้าถึง
(20%)
ขนาดเนื้อที่ (10%)
ลักษณะทางกายภาพ (15%)
ศักยภาพในการพัฒนา (10%)
สภาพแวดล้อม (10%)
สาธารณูปโภค (10%)
คะแนนการถ่วงน้าหนัก (100%)
Adjust Ratio
Indicated Price
% comparable
ราคาประเมินทรัพย์สิน
หรือประมาณ

ทรัพย์สินที่
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ประเมิ น
เปรียบเทียบ 1 เปรียบเทียบ 2 เปรียบเทียบ 3 เปรียบเทียบ 4 เปรียบเทียบ 5
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
โรงงาน ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ร้านซ่อมรถ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
(Assumed)
ซอยเอกชัย 33 ซอยเอกชัย 93 ซอยเอกชัย 60 ซอยเอกชัย 76/1 ซอยเอกชัย 64/5 ซอยเอกชัย 76/1
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ถนนเอกชัย
ห่างจากถนน
ห่างจากถนน
ห่างจากถนน
ห่างจากถนน
ห่างจากถนน
ติดถนนเอกชัย
เอกชัย 300 ม. เอกชัย 380 ม.
เอกชัย 700 ม. เอกชัย 200 ม. เอกชัย 500 ม.
คสล.6/8 ม. หินคลุก 4/6 ม. ลาดยาง18/30 ม.
คสล.6/8 ม. ลาดยาง 6/8 ม.
คสล.6/8 ม.
สีสม้
สีสม้
สีแดง
สีสม้
สีแดง
สีสม้
2-1-64 ไร่
1-1-32 ไร่
3-1-86 ไร่
1-0-0 ไร่
4-2-72 ไร่
0-1-17 ไร่
ถมแล้วต่ากว่า
ไม่ถม ต่ากว่า ถมแล้วสูงกว่า ถมแล้วสูงกว่า
ถมแล้วสูงกว่า
ถมแล้วเสมอถนน
ถนน 0.1 ม.
ถนน 0.1 ม.
ถนน 0.2 ม.
ถนน 0.1 ม.
ถนน 0.1 ม.
65.0
35.5
34.0
52.0
40.0
20.0
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
- 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
-

27,000

120,000

39,000

45,000

34,991

-

26,000

110,000

38,000

43,800

32,000

7

6

9

7

8

7

7

6

8

6

7

6

7
7
7
7
7
7.00
1.00

6
6
6
5
6
5.90
1.19
30,847
10.5%
บาท/ตารางวา
บาท/ตารางวา

8
9
8
8
8
8.40
0.83
91,667
8.3%

6
7
6
7
7
6.60
1.06
40,303
29.0%

9
8
7
6
6
7.50
0.95
41,432
29.0%

5
7
6
7
7
6.50
1.08
34,462
23.2%

42,533
42,500

โดยบริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการคัดเลือกข้อมูลเปรียบเทียบ จานวน 5 แห่ง โดย
สารวจพืน้ ทีบ่ ริเวณ 10 – 15 กิโลเมตรจากทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน ซึง่ ข้อมูลเปรียบเทียบ จะต้องเป็ นทรัพย์ทป่ี ระกาศ
ขาย หรือ มีการซื้อขายไปแล้วเท่านัน้ พบว่าได้มกี ารคัดเลือกข้อมูลเปรียบเทียบที่ 2 ซึ่งมีพน้ื ทีต่ ดิ ถนนเอกชัย ซึง่ มีทาเล
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทีต่ งั ้ ทีด่ กี ว่ามาร่วมวิเคราะห์ในครัง้ นี้ดว้ ยเนื่องจากเป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่บริเวณใกล้เคียงทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน โดยบริษทั เบรนท์โจ
โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบ กับ ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน ตามปั จจัยต่างๆ ดังนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 1
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 2
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 3
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 4
ข้อมูลเปรียบเทียบที่ 5

ปัจจัย
ทาเลทีต่ งั ้ ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ด้อยกว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
ทาเลทีต่ งั ้ ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ดีกว่า ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน เนื่องจาก
เป็ นแปลงมุมติดถนนสองด้าน
ทาเลที่ตงั ้ ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ใกล้เคียงกับ ทรัพย์สนิ ที่ประเมิน
โดยเป็ นทีด่ นิ ในโครงการจัดสรร
ทาเลทีต่ งั ้ ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ดีกว่าทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน (ลักษณะ
ขาเก็งกาไร)
ทาเลที่ตงั ้ ลักษณะทางกายภาพ ด้อยกว่า และสภาพแวดล้อม ใกล้เคียงกับ ทรัพย์สนิ ที่
ประเมิน โดยเป็ นทีด่ นิ ในโครงการจัดสรร

โดยปั จจัยเปรียบเทียบ กาหนดให้ ปั จจัย ทาเลที่ตงั ้ มีน้ าหนักร้อยละ 25 ปั จจัยการคมนาคมและการเข้าถึง มี
น้ าหนั ก ร้อยละ 20 ปั จ จัยขนาดเนื้ อ ที่ มีน้ าหนั ก ร้อ ยละ 10 ปั จ จัย ลัก ษณะทางกายภาพ มีน้ าหนั ก ร้อ ยละ 15 ปั จ จัย
ศักยภาพในการพัฒ นา มีน้ าหนั กร้อยละ 10 ปั จจัยสภาพแวดล้อม มีน้ าหนั กร้อยละ 10 และปั จจัย สาธารณู ป โภค มี
น้ าหนักร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการให้น้ าหนักของบริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด และมีการ
ปรับน้าหนักของแต่ละปั จจัยเปรียบเทียบตามดุลพินิจของผูป้ ระเมิน ให้มคี วามเหมาะสมกับทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
สรุปมูลค่าที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 2-1-64 ไร่
บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าที่ดิน ว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64 ไร่ ด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้มูลค่าเท่ากับ 42,500 บาทต่อตารางวา (ปั ดเศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมดเท่ากับ
40,970,000 บาท
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
สาหรับอาคารสิง่ ปลูกสร้าง บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ได้ประเมินด้วยวิธคี ดิ จาก
ต้นทุนทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใต้สมมติฐานราคาค่าก่อสร้างอ้างอิงจากมาตรฐานราคาก่อสร้าง
อาคารของสมาคมผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานข้อมูลภายในบริษทั ฯ ประกอบกับ
พิจารณาหักค่าเสื่อมอาคารตามสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2

ลาดับ
ที่
1

2

รายละเอียด
อาคารสานักงานและโกดัง 2 ชัน้
-พืน้ ทีส่ านักงาน
-พืน้ ทีโ่ กดัง
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 1
อาคารโกดัง 2 ชัน้

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ค่าก่อสร้าง
(บาท/ตร.
ม.)

มูลค่า
ทดแทนใหม่
(บาท)

276
1,440
552

12,500
9,500
3,500

3,450,000
13,680,000
1,932,000
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ค่า
อายุ
มูลค่า
เสื่อม
อาคาร
ทดแทนสุทธิ
อาคาร
(ปี )
(บาท)
(%)
29
29
3

48%
58%
9%

1,793,972
5,745,600
1,758,120
9,297,692

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ
ที่

3

4

5

6

รายละเอียด
-พืน้ ทีโ่ กดัง
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
-พืน้ ทีร่ ะเบียง
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 2
อาคารบ้านพักคนงาน และโกดัง 3 ชัน้
-พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
-พืน้ ทีร่ ะเบียง
-พืน้ ทีโ่ กดัง
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 3
อาคารเก็บของชัน้ เดียว
-พืน้ ทีเ่ ก็บของ
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 4
อาคารเก็บของและห้องขยะ
-พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 5
อาคารป้ อมยาม
-พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
-ส่วนโล่งหลังคาคลุม
รวมมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างลาดับที่ 6

ค่า
อายุ
มูลค่า
เสื่อม
อาคาร
ทดแทนสุทธิ
อาคาร
(ปี )
(บาท)
(%)
17,879,000
29
58%
7,509,180
413,000
29
76%
99,120
210,000
29
76%
50,400
7,658,700

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ค่าก่อสร้าง
(บาท/ตร.
ม.)

มูลค่า
ทดแทนใหม่
(บาท)

1,882
118
60

9,500
3,500
3,500

571.75
81
24
304

8,500
3,500
3,500
8,500

4,859,875
283,500
84,000
2,584,000

29
29
29
28

48%
76%
76%
56%

2,527,096
68,040
20,160
1,136,960
3,752,256

144
81

6,500
3,500

936,000
283,500

29
29

76%
76%

224,640
68,040
292,680

40

3,500

140,000

29

76%

33,600
33,600

7
16

7,500
3,500

52,500
56,000

29
29

58%
76%

22,050
13,440
35,490

260
16

1,500
5,000

390,000
29
76%
80,000
29
76%
รวมอาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
รวมที่ดิน + อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ

93,600
19,200
21,183,219
62,153,219

อื่นๆ
- รัว้ อิฐบล็อค 2.0 x 130.0 ม.
- ประตูเหล็ก 2.0 x 8.0 ม.

สรุปมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน และสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ) เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63
บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน และ
สิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ) เลขที่ 19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2
ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้มูลค่าเท่ากับ 42,500 บาทต่อตารางวา (ปั ดเศษ) หรือคิด
เป็ นมู ล ค่ า ที่ ดิน ทัง้ หมดเท่ า กับ 40,970,000 บาท และประเมิน สิ่ง ปลู ก สร้า งด้ ว ยวิธีต้ น ทุ น ทดแทน คิด เป็ นมู ล ค่ า
21,183,219 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สนิ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทัง้ สิน้ 62,153,219 บาท หรือเท่ากับ 62,150,000 บาท (ปั ด
เศษ)
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าทีด่ นิ ว่างเปล่า ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของทีด่ นิ ทีป่ ระเมินเมื่อเทียบกับที่ดนิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของ
ทีด่ นิ ทีป่ ระเมินในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และมีความเห็นว่าการประเมิน มูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ด้วยวิธคี ดิ จาก
ต้นทุนทดแทนเป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม เนื่องจากมูลค่าดังกล่าวสะท้อนต้นทุนการก่อสร้างขึ้นใหม่ อ้างอิงจากมาตรฐาน
ราคาก่อสร้างอาคารของสมาคมผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานข้อมูลภายในบริษทั ฯ และ
พิจารณาหักค่าเสื่อมราคาตามอายุอาคาร เพื่อให้สะท้อนสภาพปั จจุบนั ของอาคารซึ่ง จึงสามารถสะท้อนมูลค่าอาคารและ
สิง่ ปลูกสร้างในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม

เอกสารแนบ 1 - หน้า 10
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
ของ
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2563 มีมติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาซึง่
สินทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ท่แี ขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. วันเดือนปี ที่เกิ ดรายการ

:

ภายหลังจากวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

2. คูก่ รณี ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์
ผูจ้ ะซือ้
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ะขาย
: นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
ความสัมพันธ์
: ผูจ้ ะขาย นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพเป็ นกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของ ผูจ้ ะซือ้ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ประเภทสินทรัพย์
:
สถานทีต่ งั ้

:

สภาพการใช้งาน
ลักษณะรายการ

:
:

มูลค่าสิง่ ตอบแทน
เงื่อนไขการชาระราคา

:
:

เกณฑ์การกาหนดราคา

:

ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนพื้นที่ โฉนดเลขที่ 24421 บางบอน เขต/
อาเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 2-1-64 ตารางวา
19,21 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 63 แขวง/ตาบลคลองบางบอน เขต/
อาเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พร้อมใช้งาน
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) จะซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้าง จากนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งจ่ายเป็ น 2 งวด งวดแรกร้อยละ 10 ในวันทีท่ าสัญญาจะซือ้ จะขาย
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และงวดทีส่ องร้อยละ 90 ในวันทีจ่ ดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิที์ ก่ รมทีด่ นิ
ราคาที่ไ ด้มีก ารประเมิน มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน โดยบริษัท ประเมิน มู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รบั ความเห็น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ที่ สช.24/2555
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ข้อมูลเกีย่ วกับการประเมิน
โดยบริษทั ประเมินมูลค่า
ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลัก

ภาระผูกพันของสินทรัพย์

:

:

รายชื่อผู้ประเมิ น
บริษัท เบรนท์โ จ โค
เ ซ น ส์ ค อ น ซั ล ติ้ ง
จากัด
เ ด อ ะ แ ว ลู เ อ ชั ่ น
แ อ น ด์ ค อ น ซั ล
แทนท์ส จากัด

วันที่รายงาน
3 กุมภาพันธ์ 2563

29 มกราคม 2563

วิ ธีที่ใช้
วิธคี ดิ จาก
ต้นทุน (Cost
Approach)
วิธคี ดิ จาก
ต้นทุน (Cost
Approach)

มูลค่าประเมิ น
62,150,000 บาท

63,826,896 บาท

ไม่มี

4. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
4.1 ประเภทรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่มี
นัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ”) รายการนี้เข้าเกณฑ์การ
คานวณที่ (3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน โดยมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 2.04 ของสินทรัพย์
รวมของบริษทั จดทะเบียน ตามงบการเงินรวมสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ขนาดรายการดังกล่าวมี
มูลค่าต่ ากว่ าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม (มูลค่าสินทรัพ ย์รวมของบริษัทตามงบการเงิน ที่
ตรวจสอบแล้วของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,947.04 ล้านบาท) ซึง่ การทารายการ
ดังกล่าวอยู่ภายใต้อานาจอนุ มตั ิของคณะกรรมการบริษัทโดยบริษัท ไม่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และไม่ตอ้ งเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทารายการดังกล่าว
4.2 ประเภทรายการเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) รายการนี้มขี นาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ี
มีตวั ตนสุทธิของบริษทั ฯ (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตามงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วของ
บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั
จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่ อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัน ที พร้อมทัง้ แต่ งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ ซึ่งในการนี้บริษทั ได้แต่งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
5.1 นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 15.37 ของหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 (ผูจ้ ะขาย)
5.2 นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการของบริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นใหญ่
สัดส่วนร้อยละ 17.72 ของหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บุคคล
ตามมาตรา 258 ของผูจ้ ะขาย)
6. เหตุผลและความจาเป็ นในการทารายการ
ปจั จุบนั ที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นที่ตงั ้ ของบริษัท มิลล์แพค จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเช่าพื้นที่
ดังกล่าวตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2554 เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อรองรับกับความต้องการ
ของลูกค้ารายหลักและเป็ นการป้องกันความเสีย่ งของสายการผลิตทีต่ ้องมีโรงงานตัง้ อยู่เกิน 1 แห่งขึน้ ไป แต่
ด้วยผูใ้ ห้เช่าต้องการขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลู กสร้างทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ทีใ่ ห้เช่าดังกล่าว ซึง่ ทางบริษทั เห็นว่าสมควร
ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวเพื่อเป็ นการลดภาระค่าเช่าและสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
7. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงิ นทุนหมุนเวียน
แหล่งเงินทุนใช้การกู้ยมื จากสถาบันการเงิน ซึง่ ภายหลังจากการชาระรายการดังกล่าว บริษทั จะยังมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจ
8. กรรมการซึ่งเป็ นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ ซึง่ ดารงตาแหน่ ง รองประธานกรรมการของบริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และนางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมวาระนี้
9. ความเห็นของกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย ตามข้อ 8) ได้พจิ ารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยมีความเห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมของราคาและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ทัง้ นี้บริษทั ได้พจิ ารณาราคาทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างตามทีไ่ ด้มกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
โดยผู้ประเมินอิสระ 2 รายที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ที่ สช.24/2555 โดยเมื่อพิจารณาราคา
สาหรับการเข้าทารายการดังกล่าวแล้ว พบว่ามีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่าประเมินซึง่ ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทัง้ 2
รายเล็กน้อยซึง่ ถือเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั จึงเห็นว่าสมควรซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวเพื่อเป็ นการลด
ภาระค่าเช่าและสามารถดาเนินธุุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานดังกล่าวได้เปิ ดดาเนินการผลิต
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ยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งมีการบริหารจัดการโรงงานที่มตี ้นทุนต่ าและมีความพร้อมทางด้านบุคลาการที่มี
ความสามารถและทักษะความชานาญสูง การทีจ่ ะย้ายสถานทีต่ งั ้ โรงงานโดยหาสถานทีใ่ หม่ ย่อมมีความเสีย่ ง
ทัง้ ด้านการบริหารงานทัง้ ด้านการก่อสร้าง การขอใบอนุ ญาตต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทัง้ ตัวเงินและการสูญเสีย
ด้านเวลา รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนทังทางตรงและต้นทุนแฝงจากการจัดตัง้ โรงงานและสายการผลิตใหม่
รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพการผลิต ซึง่ จะส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าทีส่ าคัญได้
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ ที่ แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามข้อ 9.
-ไม่ม-ี
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้

ดร.ดาริ สุโขธนัง
70 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Ceramic Engineering University of Missouri at Rolla .U.S.A.
- ปริญญาเอก Ceramic Engineering University of Missouri at Rolla U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 14 สานักงานข้าราชการพลเรือน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Statement for Director รุ่นที่ 20/2013
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006

การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน

- ปี 2557 -ปจั จุบนั ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2552–ปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ :
บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 -2557

ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ :
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั ปญจวั

- ปี 2551–2552

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
จานวน 1 บริษทั
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น
ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

จานวน 2 บริษทั
1) ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษทั
: บริษทั ไทยออโต้ทลู ส์ แอนด์ดาย จากัด
2) ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั
: บริษทั มหาชัยฟู้ด จากัด
-ไม่ม-ี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

15 กรกฎาคม 2554

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

8 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6/6 ครัง้
1/1 ครัง้

คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระที่ได้รบั การเสนอชื่อ
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือในช่วง 2
ปี ทีผ่ ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  เป็ น
 ไม่เป็ น
ได้รบั เงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
 เป็ น
 ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้ าที่  มี
 ไม่มี
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ /ขาย วัตถุดบิ สินค้า บริการ การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้
การศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
55 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management Program NIDA, University of California at Berkeley, USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุ่นที่ 33/2017
- หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่นที่ 3/2017
- หลักสูตร Audit Committee Forum รุ่นที่ 1/2016
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 16/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability รุ่นที่ 2/2015
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2009
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk รุ่นที่ 7/2009
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2009
- หลักสูตร Monitor Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 96/2007
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007
- ปี 2554–ปจั จุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2540–ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- ปี 2539–ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
- ปี 2550–2554
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษทั กรุ๊ปลิส จากัด (มหาชน)
- ปี 2549–2554
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
: บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น
ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
-ไม่ม-ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
: บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
2) ดารงตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
: บริษท
ั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
-ไม่ม-ี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

28 มกราคม 2554

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

9 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษทั
6/6 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
4/4 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2/2 ครัง้
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระที่ได้รบั การเสนอชื่อ
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือในช่วง 2
ปี ทีผ่ ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รบั เงินเดือนประจา

 เป็ น

 ไม่เป็ น

2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)

 เป็ น

 ไม่เป็ น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีอ่ ย่าง  มี
เป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ /ขาย วัตถุดบิ สินค้า บริการ การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
-112-

 ไม่มี

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้
การศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน

นายสาธิ ต เหมมณฑารพ
52 ปี
ไทย
กรรมการ
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 121/2011
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 11/2011
สถาบันฝึกอบรมอื่น
- หลักสูตร Laws vs. Business Practice – An Insider’s view
- หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture
ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงาน
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
การตลาด : บริษทั ปญจวั
ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(เดิมชื่อ บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
ปี 2538–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
ั ฒนาพลาสติก จากัด
ปี 2546 – 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั ปญจวั
ปี 2536 - 2546
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
ปี 2534 - 2536
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5
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กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

-ไม่ม-ี

กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษท
ั มิลล์แพค จากัด
-ไม่ม-ี

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทา
ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

9 ตุลาคม 2535

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

27 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หุน้ สามัญจานวน 32,661,428 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 5.69

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อย
เป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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6/6 ครัง้
2/2 ครัง้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 6
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

นิ ยามกรรมการอิ สระ และคุณสมบัติกรรมการอิ สระ
ของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
(ที่มี เท่ากับ ข้อกาหนดขัน้ ตา่ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ อง
ผูท้ ่จี ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ การทางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไป
ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการแทนจะ
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการอิสระทีต่ นแทน
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้
ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง กล่า วมาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันได้รบั แต่ งตัง้ ให้เข้า ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ

-115-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 6
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระ
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ น
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
โดยจะแจ้ง พร้อ มกับ การรายงานข้อ มูลประวัติก รรมการ ณ สิ้น ปี สาหรับ จัด ท าแบบแสดงรายการข้อ มู ลประจ าปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษทั
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2563

1. นายสุวฒ
ั น์ มณี กนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

8134

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทการบัญชี (บช.ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีการบัญชี (บธ.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารการรับรอง

- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 1774

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี

กลุ่มธุรกิ จที่มีความเชี่ยวชาญเป็ น
พิ เศษ

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซือ้ มาขายไป
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- กองทุนรวม

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2563

2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

6699

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เอกสารการรับรอง

- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 6699

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

กลุ่มธุรกิ จที่มีความเชี่ยวชาญเป็ น
พิ เศษ

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซือ้ มาขายไป
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์
- ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- กองทุนรวม
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2563

3. นางสาวสุลลิ ต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

7517

สานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิ ต (บธ.ม) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ ประสานมิตร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การฝึ กอบรม

- หลักสูตรเกีย่ วกับด้านบัญชี ด้านการสอบบัญชี อย่างต่อเนื่อง

เอกสารการรับรอง

- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 7517

ประสบการณ์ทางาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence

กลุ่มธุรกิ จที่มีความเชี่ยวชาญเป็ น
พิ เศษ

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซือ้ มาขายไป
- ธุรกิจให้เช่ารถยนต์
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- ธุรกิจบริการและสือ่ สิง่ พิมพ์
- ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- กองทุนรวม
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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รายละเอียดการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับบริ ษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35
ของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯครัง้ ที่ 3/2563 ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2563 ได้มมี ติเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
บริษัท ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ ถือหุน้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และคาชีแ้ จงกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษทั จากัด บริษทั มหาชนจากัด สมาคม
การค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 74/2557 เรื่อง การประชุม ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ .ศ.2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม โดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข เพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษทั จึงมีความจาเป็ นต้องทาการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ.26 และข้อ 35. โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
(ในเรื่องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
สืบ เนื่ องจากประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 74/2557 เรื่อ ง การประชุ มผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และคาชีแ้ จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึง่ กาหนดว่าใน
ในกรณี ท่ีบริษัท มหาชน ประสงค์จ ะประชุ ม ผ่ านสื่ ออิเ ล็กทรอนิ ก ส์ จะต้อ งมีก ารก าหนดเรื่อ งการประชุ ม ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษทั มหาชน
ดังนัน้ เพื่อรองรับเหตุการณ์ในบางกรณีท่กี รรมการบางท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุม แต่ไม่สามารถ
เดินทางมายังสถานทีป่ ระชุมได้ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ. 26 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จากเดิม

แก้ไขเป็ น
“ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ให้จดั ขึน้ ณ “ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ให้จดั ขึน้ ณ
ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือจังหวัด ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใดตามทีป่ ระธานกรรมการ หรือผูซ้ ง่ึ ใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใดตามทีป่ ระธานกรรมการ หรือผูซ้ ง่ึ
ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด”
การประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถจัดให้มกี าร
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขัน้ ตอน และ
วิธกี าร ทีก่ ฎหมายกาหนด”
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2. แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั ข้อ. 35 ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
(ในเรื่องการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั )
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เกีย่ วกับการเรียกประชุมผูถ้ อื
หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข
เพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ดังนัน้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็น สมควรเสนอให้ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้นพิจ ารณาแก้ไ ข ข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ . 35 โดยมี
รายละเอียด ดังนี
จากเดิม

แก้ไขเป็ น
“ข้อ 35. การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ทส่ี ุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือ ผูถ้ ือหุน้ หนึ่งคนหรือหลายคนอาจร้องขอ
เป็ นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ได้ตามเงื่อนไข ขัน้ ตอน และ วิธกี าร ทีก่ ฎหมายกาหนด”

“ข้อ 35. การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ทส่ี ุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือ
จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน ซึง่ มีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้ทงั ้ หมดเข้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกัน ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ. 35 นี้ ให้คง
ร้อ งขอให้ค ณะกรรมการเรีย กประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ก็ไ ด้ โดย เดิม
หนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด
ไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1)
เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ .”
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วิ ธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1. ผูถ้ อื หุน้ ลงนามและนาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
1.2. ผูถ้ อื หุน้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็น
ชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูถ้ อื หุน้ เพื่อลงทะเบียน
1.3. กรณีมกี ารแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล จากทีป่ รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวด้วย
2. การมอบฉันทะ
2.1. ผูร้ บั มอบฉันทะลงนามและนาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
2.2. บุคคลธรรมดา
(1) ผูร้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) เมื่อลงทะเบียนผู้รบั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)
2.3. นิ ติบุคคลไทย
(1) ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผู้ถอื หุ้ น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติ
บุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(3) เมื่อลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)
2.4. นิ ติบุคคลต่างด้าว
(1) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้
ตัง้ อยู่ หรือโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อนิตบิ ุคคลผูม้ อี านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล เงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ
(2) เอกสารที่มไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
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3. ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ ในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public)
4. บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นแบบละเอียดและชัดเจนมาให้
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉั นทะให้บุคคลอื่น
หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ทีเ่ สนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อ เข้า ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัด ส่งหนังสือ มอบฉัน ทะที่ระบุ
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายัง
สานักงานเลขานุการบริษทั
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั ปญจวั
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
6. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุมได้
ตัง้ แต่เวลา 7.00 น. ของวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป
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ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การเรียกประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 36
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน
2. องค์ประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้อง
ขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่
จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
3. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุ้นจะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
กาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ค . ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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4. การดาเนิ นการประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 39
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมี
มติให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ
เพิม่ เติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ปี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถอื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่นื ตามทีก่ ฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั
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6. การแต่งตัง้ กรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15
บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่ งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่ ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

อากร
แสตมป์
20 บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
………………………………….
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2 – 4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิ จกำรค้ำ เรือ่ ง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------

เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน
สัญชาติ

ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
(2)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
(3)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน

พ.ศ.

จังหวัด

จังหวัด

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง
อายุ

ปี

อายุ

หรือ
ปี

อายุ

หรือ
ปี

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า
เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ห้องราชาวดี 2 – 4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอ
ริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
 วำระที่ 1 เรือ่ ง พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออก เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 2 เรือ่ ง พิ จำรณำรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติ ก จำกัด (มหำชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 วำระที่ 3 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงิ นของ บริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติ ก จำกัด (มหำชน) และ
บริษทั ย่อย สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 4 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรงดจัดสรรเงิ นกำไรเพื่อตัง้ สำรองตำมกฎหมำย
และกำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 5 เรื่อง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันและกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์จำกกำรซื้อ
ที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบนที่ ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ที่แขวงบำงบอน เขตบำง
บอน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร จำกนำยคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ กรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 6 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
ชื่อกรรมการ ดร.ดาริ สุโขธนัง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสาธิต เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 วำระที่ 7 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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 วำระที่ 8 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 9 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35
ของบริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติ ก จำกัด (มหำชน)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 10 เรือ่ ง พิ จำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี
ทีท่ ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญจวั
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2 – 4 ชัน้ 3
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่อง พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
แสตมป์
20 บาท
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียงดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2 – 4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ดงั นี้
 วาระที่ 1 เรือ่ ง พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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 วาระที่ 2 เรือ่ ง พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 3 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของ บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
จากผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 5 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์จากการซื้อ
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้ อยู่ที่แขวงบางบอน เขตบาง
บอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ ือ
หุ้นใหญ่ของบริษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 6 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ ดร.ดาริ สุโขธนัง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ นายสาธิต เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่ 7 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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 วาระที่ 8 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 9 เรือ่ ง พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับบริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35
ของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 10 เรือ่ ง พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรือใน
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2 – 4 ชัน้ 3
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ (ต่อ)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอให้ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะ

ชื่อ

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น

อายุ

51 ปี

ไทย
สัญชาติ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั

ที่อยู่
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทาให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน
63 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-ไม่ม-ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษทั นูนา จากัด
2) ดารงตาแหน่ง กรรมการ
: บริษท
ั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
-ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

มีสว่ นได้เสีย
ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

-ไม่ม-ี
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี ของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่ หมายเลข 0-2150-5987 หรือส่งอีเมลล์ไปที่ IR-PJW@PJW.CO.TH)

เรียน เลขานุการบริษทั
ข้าพเจ้า………………………………………………...
ทีอ่ ยู่
………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
เมือง/จังหวัด ………………………………………………...

ประเทศ ………………………………………………...

รหัสไปรษณีย์ ………………………………………………...
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทาเครื่องหมายในช่องสีเ่ หลีย่ ม)
รายงานประจาปี 2562
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แผนที่สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ +6626414777
อีเมล์ info@goldentulipbangkok.com
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