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เปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 7.00 น. 
ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 
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บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบยีนเลขที ่ 0107554000208  www.pjw.co.th 
ส ำนกังำนใหญ่ 19,21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรงุเทพมหำนคร 10150 
โทร. 0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสำร 0-2898-0633 
สำขำ 1 เลขที ่28 หมู ่2 ต ำบลชยัมงคล  อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 
โทร. 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสำร 0-2150-5987 
สำขำ 2 เลขที ่150/62 หมู ่9 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี 20110 
โทร. 0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207 โทรสำร 0-3834-7189 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั  (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย     1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี  2562 ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) 
3. รำยงำนควำมเหน็ของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเกีย่วกบัรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย ์ 

และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ปญัจวฒันำพลำสตกิ จ ำกดั (มหำชน) 
4. สารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
5. ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
6. นิยามกรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ 

ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
7. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2563 
8. รำยละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้. 26 และขอ้. 35  

ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
9. วธิกีำรลงทะเบยีน และเอกสำรทีต่อ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม 
10. ขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน 
11. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
12. รายละเอยีดกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
13. แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี    
14. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  ไดม้มีตใิหจ้ดัการประชุมสามญั
ผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพุธที ่22 เมษายน 2563 เริม่ประชุมเวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ของบรษิัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน)  ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2562  

http://www.pjw.co.th/
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ณ หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร 10310 และไดบ้นัทกึถูกต้อง
ตามความเป็นจรงิ และจดัท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และกระทรวง
พาณิชยภ์ายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัแลว้ โดยมสี าเนา
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

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

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  และบรษิทั
ย่อย ในรอบปีบญัชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ทีผ่่านมา บรษิัทและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมจ านวน 
3,155.52 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธริวม 63.33 ล้านบาทรายละเอยีดผลการด าเนินงานของบรษิัท ปญัจ
วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ส่งมาในรูปแบบควิ
อารโ์คด้ (QR Code) พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงาน 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                            
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: คณะกรรมการบรษิทัได้จดัใหม้กีารท างบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตได้
ตรวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัประจ าปี 2563 
ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของ
บริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562           
ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
ว่าถูกตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผล
การด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษิทั
จ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่ง
ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี   จนกว่าทุนส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม
จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่จ าเป็นต้องจดัสรรก าไรสุทธขิองบรษิทั ประจ าปี 2562 
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี 
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บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลของงบ
การเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปนั
ผลในอตัราน้อยกว่าที่ก าหนดขา้งต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และสภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการ
บรหิารงานของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผ่านมา บรษิัทมรีายได้
จ านวน 3,012.49 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธจิ านวน 86.78 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธหิลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย เท่ากบั 86.78 ลา้นบาท โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา ดงัน้ี  

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
ระหว่างกาลปี 

2561 
1. ก าไรสทุธ ิ 86.78 ล้านบาท 23.47 ล้านบาท - 
2. จ านวนหุน้สามญั 574,079,945 หุ้น 574,079,945 หุ้น 574,079,945 หุ้น 
3. การจ่ายปนัผลประจ าปี    
- เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)    0.0700 - - 
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)    - - 0.0800 

4. รวมมลูค่ำกำรจำ่ยปนัผลทัง้สิน้ ล้าน
บาท 

บาท/หุ้น 
ล้าน
บาท 

บาท/
หุ้น 

ล้าน
บาท 

บาท/หุ้น 

40.19 0.0700   45.93 0.0800 
   

5. อตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อก าไร
สทุธ ิ

46.31 - -  

6. วนัทีจ่่ายปนัผล 18 พฤษภาคม 2563 - 7 กมุภาพนัธ ์2562 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิำรณำอนุมตัิงดกำรจดัสรรเงนิก ำไร
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองดว้ยบรษิทัไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็
แลว้ จงึไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสุทธขิองบรษิทั ประจ าปี 2562 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ
อกี 

อนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบรษิัท ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 
40,185,596.15. บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผล ณ วนัที ่5 พฤษภาคม 2563 และก าหนด
จ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 

ทัง้นี้  อตัราการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินของบรษิัทในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562    
จะเท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.07 บาท (ทุนจดทะเบยีน จ านวนหุน้สามญั 574,079,945 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท) คดิเป็นอตัราเงนิปนัผลทีจ่่ายเทยีบกบัก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงัหกั
ส ารองไวต้ามกฎหมาย เท่ากบัรอ้ยละ 46.31 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 
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ทัง้น้ี สทิธใินการไดร้บัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาซ่ึงสินทรพัยจ์ากการซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสรา้งบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 24421 ตัง้อยู่ท่ีแขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
จากนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ในปจัจุบนัทีด่นิดงักล่ำวเป็นทีต่ัง้ของบรษิทั มลิลแ์พค จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ
บริษัท ซึ่งเช่ำพื้นที่ดังกล่ำวเพื่อประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกเพื่อรองรบักบัควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้รำยหลกัและเป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งของสำยกำรผลติทีต่อ้งมโีรงงำนตัง้อยู่เกนิ 1 แห่ง
ขึน้ไป  แต่ดว้ยผูใ้ห้เช่ำต้องกำรขำยที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสร้ำงที่ตัง้อยู่บนพื้นทีใ่หเ้ช่ำดงักล่ำว ซึง่ทำงบรษิัท
เหน็ว่ำสมควรซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งดงักล่ำวเพื่อเป็นกำรลดภำระค่ำเช่ำและสำมำรถด ำเนินธุุุรกจิได้
อย่ำงต่อเนื่อง  โดยเฉพำะโรงงำนดงักล่ำวไดเ้ปิดด ำเนินกำรผลติยำวนำนกว่ำ 30 ปี ซึง่มกีำรบรหิำรจดักำร
โรงงำนทีม่ตีน้ทุนต ่ำและมคีวำมพรอ้มทำงดำ้นบุคลำกำรทีม่คีวำมสำมำรถและทกัษะควำมช ำนำญสงู กำรที่
จะย้ำยสถำนทีต่ัง้โรงงำนโดยหำสถำนที่ใหม่ ย่อมมคีวำมเสีย่งทัง้ดำ้นกำรบรหิำรงำนทัง้ด้ำนกำรก่อสรำ้ง 
กำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ ซึง่มคี่ำใชจ้่ำยทัง้ตวัเงนิและกำรสญูเสยีดำ้นเวลำ รวมไปถงึกำรควบคุมต้นทุนทงั
ทำงตรงและต้นทุนแฝงจำกกำรจดัตัง้โรงงำนและสำยกำรผลติใหม่รวมไปถงึกำรควบคุมคุณภำพกำรผลติ 
ซึง่จะส่งผลต่อกำรใหบ้รกิำรลูกค้ำทีส่ ำคญัได้ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนโดย
มุ่งเน้นไปยงัธุรกจิหลกัและส่งเสรมิใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์สนิทรพัย์ในปจัจุบนัให้เกดิประโยชน์สงูสุด ต่อ
ยอดธุรกจิปจัจุบนัเพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั สร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทและสร้างความ
มัน่คงในการด าเนินธุรกจิในระยะยาว เสรมิความแขง็แกร่งในดา้นการเงินของกจิการ คณะกรรมการบรษิทั
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากการ
ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้อยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 
สงิหำคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏบิตัิกำรของบรษิัทจดทะเบยีนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
พ.ศ.2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกำศรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนัฯ”) รำยกำรนี้มขีนำดรำยกำรมำกกว่ำรอ้ยละ 3 ของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทัฯ (มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธติำมงบกำรเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2562 เท่ำกบั 1,000.63 ลำ้นบำท) และมำกกว่ำ 20 ลำ้นบำท  

ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้รษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ำกดั ซึง่เป็นทีป่รกึษำ ทำง
กำรเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เพื่อใหค้วำมเหน็ต่อกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและกำรไดม้ำ
ซึง่สนิทรพัยจ์ำกกำรซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่24421 ตัง้อยู่ทีแ่ขวงบำงบอน เขตบำง
บอน จังหวดักรุงเทพมหำนคร จำกนำยคงศกัดิ ์เหมมณฑำรพ กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
รำยละเอยีดปรำกฏตำมควำมเหน็ของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเกีย่วกบั รำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย ์และ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3) 
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รำยละเอยีดของกำรท ำรำยกำรซือ้ที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสร้ำงบนที่ดนิโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้อยู่ทีแ่ขวงบำง
บอน เขตบำงบอน จงัหวดักรุงเทพมหำนคร จำกนำยคงศกัดิ ์เหมมณฑำรพ กรรมกำรและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
บรษิทั ซึง่เป็นกำรท ำรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยป์รำกฏตำม สำรสนเทศเกีย่วกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนัและกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัปญัจวฒันำพลำสตกิ จ ำกดั (มหำชน)(สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะท ำให้
บรษิทัไดร้บัประโยชน์ดงันี้ 

1. เพื่อประกอบกจิกำรโรงงำนผลติบรรจุภณัฑพ์ลำสตกิเพื่อรองรบักบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้รำยหลกั 

2. เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งของสำยกำรผลติทีต่อ้งมโีรงงำนตัง้อยู่เกนิ 1 แห่งขึน้ไป  แต่ดว้ยผูใ้หเ้ช่ำต้องกำร
 ขำยทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสร้ำงทีต่ัง้อยู่บนพืน้ที่ใหเ้ช่ำดงักล่ำว ซึง่ทำงบรษิทัเหน็ว่ำสมควรซือ้ที่ดนิพรอ้ม
 สิง่ปลกูสรำ้งดงักล่ำวเพื่อเป็นกำรลดภำระค่ำเช่ำและสำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

3. เพื่อกำรบรหิำรจดักำรโรงงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ เนื่องจำกโรงงำนดงักล่ำวไดเ้ปิดด ำเนินกำรผลติยำวนำน
 กว่ำ 30 ปี ซึ่งมีกำรบริหำรจัดกำรโรงงำนที่มีต้นทุนต ่ำและมีควำมพร้อมทำงด้ำนบุคลำกำรที่มี
 ควำมสำมำรถและทกัษะควำมช ำนำญสูง กำรที่จะย้ำยสถำนที่ตัง้โรงงำนโดยหำสถำนที่ใหม่ ย่อมมี
 ควำมเสีย่งทัง้ดำ้นกำรบรหิำรงำนทัง้ดำ้นกำรก่อสรำ้ง กำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ ซึง่มคี่ำใชจ้่ำยทัง้ตวัเงนิ
 และกำรสญูเสยีดำ้นเวลำ 

4. เพื่อกำรควบคุมต้นทุนทัง้ทำงตรงและต้นทุนแฝงจำกกำรจดัตัง้โรงงำนและสำยกำรผลติใหม่รวมไปถึง
 กำรควบคุมคุณภำพกำรผลติ ซึง่จะสง่ผลต่อกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ทีส่ ำคญัได ้

ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิัทจงึเหน็ควรน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรที่
เกีย่วโยงกนัและกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยจ์ำกกำรซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่24421 ตัง้อยู่
ทีแ่ขวงบำงบอน เขตบำงบอน จงัหวดักรุงเทพมหำนคร จำกนำยคงศกัดิ ์เหมมณฑำรพ กรรมกำรและผูถ้อื
หุน้ใหญ่ของบรษิทั ทีม่คีวำมสมเหตุสมผล และมคีวำมเหมำะสม  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18  ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี
ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได ้ 
ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีเ่กา้ (9) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่กรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัมี
รายชื่อดงัต่อไป 

1. ดร.ด าร ิ   สโุขธนงั กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ    เหมมณฑารพ กรรมการ 
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บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มเพื่อ
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท ระหว่างวนัที ่   
13 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั   
บรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าทีส่รรหา ผูท้ีม่คีวามรู ้ม ี
ความสามารถ มปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยไม่จ ากดัเพศ เชื้อชาต ิ
ศาสนา พรอ้มอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที่ ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิารณาถึง
ความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบรษิทั ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษิทั 
ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามที่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนดแลว้  จงึไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง   
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท: คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระนี้         
ได้พจิารณาตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาตามรายชื่อทีเ่สนอแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

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

ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระ
หนึ่ง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้    
ทัง้นี้ ดร.ด าร ิสโุขธนงั และนางสาวจรญัญา แสงสขุด ีซึง่เป็นกรรมการอสิระ ยงัคงมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตาม
ขอ้ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอสิระของบรษิัท เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และสามารถให้ความเห็น 
ตลอดจนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระ ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
ส าหรบัรายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่5 และคุณสมบตัขิอง
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยาม
กรรมการอสิระ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่6) 

ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้  ณ  วนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2563 (Record Date) วนัที ่23 มนีาคม 2563 

รายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการ 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ 
สดัสว่น 

การถอืหุน้ 
สทิธใินการ 
ออกเสยีง 

1. ดร.ด าร ิ             สโุขธนงั กรรมการอสิระ 260,000 0.05% 260,000 
2. นางสาวจรญัญา   แสงสขุด ี กรรมการอสิระ 260,000 0.05% 260,000 
3. นายสาธติ           เหมมณฑารพ กรรมการ 32,661,428 5.69% 32,661,428 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ขอ้ 33 ก าหนดว่ากรรมการมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พจิารณา 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยค านึงถึงการปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ  โดยเปรียบเทยีบอ้างองิกบัธุรกจิหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั และอา้งองิขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2559 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และไดน้ าเสนอ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: ไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบ 
แทนแล้ว โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อ
ปี โดยเสนอให้มผีลในปีปฎิทนิ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  
โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2563  )ปีทีเ่สนอ(  
(บำท) 

ปี 2562 
(บำท) 

1. เบีย้ประชมุ   

 ประธำนกรรมกำร 25,000 25,000 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดแูลกจิกำร 15,000 15,000 

 ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 15,000 15,000 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 15,000 

 กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย 10,000 10,000 

2. ค่ำตอบแทนรำยเดอืน (เฉพำะกรรมกำรอสิระ) 10,000 10,000 
3. โบนสั ส ำหรบักรรมกำรอสิระ  จ ำนวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 1,000,000 1,000,000 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบั
คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งตน้เท่านัน้  

ส่วนรายละเอยีดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถงึรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจ าปีภายใต้หวัขอ้เรื่องการ
จดัการ 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 39/2548 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์             
(ฉบบัที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่
มาแล้ว 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบรษิทัผู้สอบบญัชแีห่งใหม่ บรษิัท
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดพ้จิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนของนำยสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8134 แห่งส ำนักงำนสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั โดยประเมนิ
ควำมเป็นอสิระและผลกำรปฏบิตัิงำนส ำหรบัปี 2562 และเป็นปีที่ 2 ของผู้สอบบญัชทีี่ลงนำมรบัรองงบ
กำรเงนิ โดยเหน็ว่ำ เป็นผูม้คีวำมเขำ้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีประกอบวชิำชพีดว้ยควำมเป็นอสิระ มี
ควำมเป็นกลำง มปีระสบกำรณ์ มคีวำมสำมำรถและส่งมอบงำนตรวจตำมเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอ   มผีลกำร
ปฏบิตังิำนโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ มคีวำมเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ใหแ้ต่งตัง้ 

1. นำยสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8134 และ/หรอื 
2. นำยธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่6699 และ/หรอื  
3. นำงสำวสลุลติ  อำดสว่ำง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่7517  

แห่งส ำนักงำนสอบบญัช ีบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย 
เฉพำะบรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยส ำหรบัปี 2563  ทัง้นี้ถอืเป็นปีที ่2 ของของนำยสุวฒัน์  มณีกนก
สกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 8134 แห่งส ำนักงำนสอบบญัชีบรษิัท สอบบญัชธีรรมนิติ จ ำกดั   และ
ก ำหนดค่ำสอบบญัชจี ำนวนเงนิไม่เกนิ 2,010,000 บำทต่อปี  โดยรวมค่ำตรวจสอบและรบัรองกำรปฏบิตัิ
ตำมเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) กรณีมกีำรตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) 
เพิม่เตมิ  ค่ำตรวจสอบบตัรละ 40,000 บำท  กรณีมกีำรเปิดบรษิทัย่อยในระหว่ำงปี ใหก้ ำหนดค่ำสอบบญัชี
ได้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อหนึ่งบริษัท ทัง้นี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น เช่น ค่ำพำหนะเดินทำงปฏิบัติงำน
ต่ำงจังหวดั โดยผู้สอบบญัชีตำมรำยชื่อเสนอข้ำงต้น   ไม่มีควำมสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสยีกบับริษัท 
ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้นายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื นายธนะวุฒ ิ พบิูลยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 
และ/หรอื นางสาวสลุลติ อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 แห่งส านกังานสอบบญัช ีบรษิทั สอบ
บญัชธีรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อยเฉพาะบรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย
ส าหรบัปี 2563 

และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,010,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน 
(BOI) เพิม่เตมิ ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท กรณีมกีารเปิดบรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบ
บญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาท ต่อหนึ่งบรษิทั ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิาน
ต่างจงัหวดั  ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิัท 
ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ส าหรบัรายละเอยีดขอ้มูลของ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2563 โดยมขีอ้มลูปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่7 
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ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 
ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2563 รอบปีบญัช ี2562 

1. ค่าสอบบญัช ี 2.010 ลา้นบาท 2.010 ลา้นบาท 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35    
 ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่อง 
กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่27 มถุินำยน 2557 และค ำชีแ้จงกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ เรื่อง 
กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบยีน บรษิัทจ ำกดั บรษิัทมหำชนจ ำกดั สมำคม
กำรคำ้ และ หอกำรคำ้ ตำมประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่อง กำรประชุมผ่ำน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่23 กนัยำยน 2559 และพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ  .ศ  . 2535 มำตรำ 
100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่21/2560 เรื่อง กำรแกไ้ข เพิม่เตมิ
กฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกจิ บรษิทัจงึมคีวำมจ ำเป็นต้องท ำกำรแกไ้ขเพิม่เติม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้.26 และขอ้ 35. โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่8 
พร้อมทัง้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากกรรมการผู้มี
อ านาจของบรษิทัมอี านาจแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเหน็ หรอืค าสัง่ของนายทะเบยีน
หรอืหน่วยงานราชการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการพจิารณาแลว้ มคีวามเหน็ว่า สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้.26 และขอ้ 35. พร้อมทัง้มอบอ านาจให้
กรรมการผูม้ีอ านาจของบรษิทั หรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจของบรษิัทมีอ านาจ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเหน็ หรอืค าสัง่ของนายทะเบยีนหรอืหน่วยงานราชการอื่น
ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรด
มอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  และยื่นต่อบรษิทัก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย
สว่นผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบ
ฉนัทะตามแบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่11) 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทั ตามรายละเอยีดซึง่แนบกบัหนังสอืมอบฉันทะ (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่11. และ 12.) เพื่อเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้

ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย  10. และ 11. มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบยีนก่อนวนัประชุมหรอืในวนัประชุม กรุณาศกึษาเงื่อนไขวธิกีารลงทะเบยีนและจดัเตรยีมเอกสารทีต่อ้งน ามาแสดง
ในวนัประชุมตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9. โดยบรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัดงัรายละเอยีดในสิง่
ทีส่ง่มาดว้ย 10. 



-10- 

เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หาก
ท่านมคี าถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทั ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหน้าไดท้ี่ 
E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH หรอื ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987   

จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี  2563 ในวนัพุธที ่22 เมษายน 2563 
เริม่ประชุมเวลา 9.00 น. ณ  หอ้งราชาวด ี2 - 4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบรษิทัจะเปิดใหผู้ถ้ือหุน้ลงทะเบยีน
ตัง้แต่เวลา 7.00 น. 

อน่ึง บรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัที ่23 มนีาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date)  

 

ทัง้นี้ ทางบรษิทัไดจ้ดัของว่างและเครื่องดื่มไวร้องรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุมแต่ไม่ไดม้กีาร
แจกของทีร่ะลกึ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการรบัหนงัสอืรายงานประจ าปี 2562 ท่านสามารถกรอกแบบฟอรม์ในสิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 13. เพื่อขอรบัรายงานประจ าปี หรอืส่งโทรสารไปที่ 0-2150-5987  หรอื E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH  เพื่อ
บรษิทัจกัไดจ้ดัสง่ใหท้่านต่อไป 

 ขอแสดงความนบัถอื 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  
 

                 (ดร. ด าร ิ สโุขธนงั) 

               ประธานกรรมการบรษิทั 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพมหานคร 

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

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

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

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 
5. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ   กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

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

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

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

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการ

บรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายประเสรฐิ ภทัรดลิก   ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั    
2.  นายอภชิยั ศรทีอง    ผูจ้ดัการควบคมุการตรวจสอบงบการเงนิ 

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

ดร. ด าร ิสโุขธนงั เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 13 ราย

และโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 18 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 31 ราย  

นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 332,453,829 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.9107  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

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

ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  

ประธานฯ ได้กล่าวเชญิตวัแทนผู้ถอืหุ้น 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ไม่มผีูถ้อืหุน้เป็นตวัแทน ประธานฯ ขออนุญาตใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเป็นตวัแทนท า

หน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวชี้แจงเกี่ยวกบัวธิกีารด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการ

ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

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

ตรวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนน  

2. ทัง้นี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั มกีารพฒันาการจดัส่งเอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้ในรูปแบบควิอาร์โคด้ (QR Code) 

เริม่ตัง้แต่วนัที ่8 ก.พ. 2562 บรษิทัจงึไดจ้ดัสง่เอกสารใหท้่านผูถ้ือหุน้ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) ดงั

ปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ผูถ้ือหุ้น ในหมวดสทิธขิองผู้ถอืหุน้ ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ หากท่านผูถ้ือหุ้นมคีวามประสงค์

ต้องการหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ใน

รปูแบบของเล่มเอกสารสามารถแจง้กบัเจา้หน้าทีผู่ด้แูลไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

3. ผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉันทะ ทีไ่ด้รบัมอบฉันทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม 

แต่ละท่านจะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ไดร้บับตัรลงคะแนน 

กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

4. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะให้มกีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ  กรณีทีผู่้ถอืหุ้นหรอืผูร้บั

มอบฉนัทะ ต้องการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล   และ

ในกรณีทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

5. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้น วาระที ่2 ซึง่เป็นวาระเสนอให้ทีป่ระชุม

รบัทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด  ขอให้

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้นี้

เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่
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ลงคะแนน “ไม่เหน็ดว้ย”  และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่ “งดออกเสยีง”   โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่

ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   

ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตัิ แต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บรษิัทจะเกบ็

บตัรลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนับคะแนน และจะ

เกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

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

พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

7. กรณีทีถ่อืเป็นบตัรเสยี คอื กรณีทีม่กีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน 

หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆ่าบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดี

ฆา่ หรอืกรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน) 

8. ในการนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน  ยกเวน้  วาระที ่6 เรื่อง พจิาณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  ต้อง

ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออก   จากจ านวน

เสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  สว่นทีเ่หลอื  จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ   

ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม 

“เหน็ชอบ”  หรอื “อนุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมาก”  ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้ป็นการเสยีเวลาระหว่างทีร่อการนับคะแนนเสยีง 

จะใหพ้จิารณาวาระถดัไป 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการลงคะแนนเสยีง 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 
 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นทุกคนพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมแลว้ ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัส่ง
ทางไปรษณีย ์
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม   ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2561 
 
มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว  มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,630,373     100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2561 

ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิทัย่อยในรอบปี 2561 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบควิอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎใน
แบบฟอร์มการลงทะเบยีนที่จดัส่งทางไปรษณีย ์และได้มอบหมายให้ คุณวริรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบรหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 

คุณวริรธน์ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2561 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 
ในปี 2561 บริษัทมีสดัส่วนรายได้และอตัราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2561 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ไดด้งันี้  
 กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 
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 กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี
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 รวมทุกผลติภณัฑ ์

 
 

ส าหรับผลขาดทุนโดยหลกัๆ มาจากผลประกอบการของบริษัท ปญัจวฒันา (เจียงซู) พลาสติก จ ากัด 
ประเทศจนี ที่อยู่ในช่วงตัง้โรงงานโดยใช้ระยะเวลาการขอใบอนุญาตประมาณ 9 เดอืน หน่วยงานผูอ้อก
ใบอนุญาตจะต้องมกีารตรวจสอบเรื่องอาชีวอนามยั แผนผงัเครื่องจกัร ระบบปฏบิตัิการสนับสนุนต่างๆ 
ดงันัน้ระยะแรกจงึไม่มรีายรบัเขา้มา จะเกดิตน้ทุนค่าเช่าทีด่นิ ค่าทดลองผลติภณัฑ ์ซึง่ตอ้งมกีารบนัทกึบญัชี
รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายทนัท ีทัง้นี้บรษิัทไดป้ระมูลงานของลูกคา้บรรจุภณัฑ์พลาสติกระยะเวลาสญัญา 5+2 ปี 
ดงันัน้จงึเป็นการขาดทุนในปีแรกๆ และก าไรในปีหลงัๆ  

การจ าหน่ายสนิคา้คาดว่าจะเริม่ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 หรอือย่างชา้ภายในตน้ไตรมาสถดัไป จากเดมิทีต่อ้ง
จ าหน่ายปลายปี 2561 เนื่องจากลูกคา้ต้องการความราบรื่นในการเปลีย่นถ่ายงาน ซึง่ลูกคา้ไดช้ดเชยให้
บรษิทัเป็นการเพิม่ระยะเวลาสญัญาจา้งผลติอกี 1 ปีเป็น 6+2 ปี ผลกระทบต่อ IRR&NPV ไม่ต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัในงบก าไรขาดทุนท าใหปี้ทีผ่่านมามผีลขาดทุนสงูจากค่าใช้จ่ายตวันี้ ทัง้นี้ในปี 2562 จะยงัมผีล
ขาดทุนจ านวนหนึ่งเนื่องจากมกีารจ าหน่ายล่าชา้ไปแต่ในระยะยาวจะดขีึน้ 

นางวนัทนีย ์ก่อเกดิสนัตสิขุ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม เพราะเหตุใดราคาหุน้ของบรษิทัจงึ
ลดลงมาก หากแต่เมื่อไดร้บัฟงัผลประกอบการจากผูบ้รหิารแลว้ถอืว่าผลประกอบการมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ 

นายสมยศ สธุรีพรชยั ทีป่รกึษากฎหมาย ไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมมีากมาย 
บางบรษิทัมมีลูค่าของกจิการสงูกว่าราคาหุน้ ดงันัน้บรษิทัจงึไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะควบคุมราคาหุน้ได ้บรษิทัมี
ความพยายามที่จะใหผ้ลประกอบการออกมาดเีพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เรื่องราคาหุ้นไม่ถือว่า อยู่ในการ
จดัการของบรษิทั 

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ผูบ้รหิารจะท าหน้าทีใ่หด้ทีีสุ่ดเพื่อ
ใหผ้ลประกอบการดดีงัเดมิ ถอืว่าปีทีผ่่านมาบรษิทัผ่านจุดต ่าสุดมาไดด้งันัน้จะต้องท าใหม้กีารเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง  

คุณทรงวุฒ ิไกรภสัสรพ์งษ์ ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม บรษิทัมกีารลงทุน
ในสาธารณรฐัประชาชนจีน การลงทุนมคีวามเสีย่งอะไรบ้าง บรษิัทจะรบัรู้ผลตอบแทนในรูปแบบเงนิปนั
ผลไดเ้มื่อใด และบรษิทัดงักล่าวพอมลีกูคา้บา้งหรอืไม่  

ประธานฯ ได้กล่าวเพิม่เติมว่า  โดยบรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พจิารณาความเสีย่งในทุกๆ 
ดา้นทัง้การลงทุนในจนี และไทย ส าหรบัการลงทุนในจนีมผีูบ้รหิารทีดู่แลอย่างใกลช้ดิคอืคุณววิรรธน์  เหม
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มณฑารพ และดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ทัง้นี้ขอมอบหมายให้คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงภาพรวมธุรกจิในสาธารณรฐัประชาชนจนี     

คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ส าหรบัความเสีย่งในเรื่องของการ
สญูเสยีลูกค้าไม่ม ีลูกค้ามคีวามเหนียวแน่นคุน้เคยกนัมานาน ความเสีย่งเรื่องการผลติถอืว่าไม่ม ีบรษิทัม ี
Productivity ทีด่มีากทีผ่่านมามกีารสรา้งบุคลากรชาวจนีทีส่ามารถพงึพาตนเองได ้รวมถงึไดม้กีารเพิม่เตมิ
เรื่องของ Internal Control เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่เกดิการทุจรติรัว่ไหล ส าหรบัเรื่องตน้ทุนวตัถุดบิระยะเวลา 2 ปี
ทีผ่่านมาราคาปรบัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องบรษิัทมกีารปรบัราคาขายตามหลงัเหล่าน้ีคอืปจัจยัความเสีย่งต่อผล
ประกอบการของบรษิทัย่อยในประเทศจนีว่าจะดหีรอืไม่ด ีส าหรบัภาพสดัส่วนตลาดในประเทศจนี Top Tier 
1,2 จะเป็นบรษิทัน ้ามนัรายใหญ่ระดบั International Brand แบ่งเป็นเกรด A,B,C,D และอกีระดบัจะเป็น 
Local Brand ดงันัน้ไม่ว่าเศรษฐกจิจะดหีรอืไม่ดรีะดบั Top Tier ไม่ไดร้บัผลกระทบมากนัก ซึง่จุดประสงค์
ของบรษิทัทีไ่ดเ้ขา้ไปในประเทศจนีคอืการเขา้ไปหากลุ่มลูกคา้ Top Tier จะเป็นบรษิทัน ้ามนัรายใหญ่ระดบั 
International Brand มองว่าสนิคา้ทีเ่ทคโนโลยสีงู คุณภาพด ีราคาสงูกว่ากถ็อืว่าคุม้ ไม่ไดมุ้่ง Local Brand 
เน่ืองจากการแขง่ขนัราคาต ่ามากบรษิทัไม่สามารถแขง่ขนัได ้ส าหรบัปี 2559 ยอดขายของบรษิทัในประเทศ
จนีของขา้งสงู หากต่อมาในปี 2560-2561 ยอดขายตกลงจากผลกระทบของลูกคา้ในระดบั Top Tier 2 เกดิ
การเปลีย่นแปลงจากการซือ้ขายผ่านระบบ E-Commerce มากขึน้ในจนีท าใหลู้กคา้ปรบัตวัไม่ทนัก่อใหเ้กดิ
การสญูเสยียอดขาย  

ไม่มผีู้ถอืหุ้นซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้าน
การทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ ี

และไดม้อบหมายใหคุ้ณจรญัญา  แสงสขุด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา   

คุณจรญัญา  แสงสขุด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการ
จากปีทีผ่่านมา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิัทใหค้วามส าคญัและมเีจตนารมณ์ที่ชดัเจนในการด าเนินการด้านการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยได้
ก าหนดแนวทางด าเนินการในเรื่องดงักล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งได้เผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมในหลกัสตูร: การป้องกนัทุจรติภายในองคก์ร 
เพื่อเป็นการตอกย ้า สร้างการรบัรู้ และความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบตัิของบริษัทในเรื่อง
ดงักล่าวใหช้ดัเจนและถูกตอ้ง 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั
ในรอบปี 2561 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2561 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน( และบริษทัย่อย                            
ส าชรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแลว้ว่าถูกต้อง รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัส่งไปยงัผู้ถือหุ้น 
พร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณวริรธน์ เหมมณฑารพ ประธาน
กรรมการบรหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คุณวริรธน์ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
 สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 2,890.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากปีก่อน 332.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.01 สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 2,781.32 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 359.57 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 14.84    

 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัทตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,874.51 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 355.49 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 23.40 ซึ่งบรษิัทมสี่วนทุนเท่ากบั 

1,016.09 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 22.66 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทั

เพิม่ขึน้จากเดมิ 1.46 เป็น 1.84 เท่า หนี้สนิรวมของบรษิทัตามงบการเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,790.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 335.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 23.09 ซึง่บรษิทัมสี่วนทุนเท่ากบั 990.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 23.60 ลา้นบาท ส่งผล

ใหอ้ตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัลดลงจากเดมิ 1.81 เป็น 1.50 เท่า 

 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ไดด้งันี้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 12.55 14.65 10.94 11.09 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) -0.39 1.26 0.83 1.59 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) -1.15 3.20 2.32 4.09 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -0.43 1.36 0.90 1.71 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.10 1.08 1.09 1.08 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 74.05 63.34 73.56 68.63 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  39.29 41.91 35.30 36.94 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ (วนั)  73.66 64.49 81.97 75.21 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 39.69 45.76 26.88 30.37 
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อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.84 1.46 1.81 1.50 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบรบัรองจากผู้สอบ
บญัชขีองบรษิัทแล้ว ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย      333,634,929          100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4.   บตัรเสยี 0 0.0000 
 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผล
 การด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 2,986.46 ลา้นบาท และมขีาดทุนสทุธจิ านวน 11.75 ลา้นบาท ดงันัน้ 
จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องดว้ย
บรษิทัไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทั ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี และการ
งดจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเน่ืองจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนใน
อนาคต 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถาม ไม่มผีู้ถอืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมติ
พจิารณาและอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปนัผล จากผลการ
ด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงนิปนัผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,402,929 99.9305 

2. ไม่เหน็ดว้ย 232,000 0.0695 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3)  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผู้
ออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีแ่ปด (8) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัมี
รายชื่อดงัต่อไป 

1. รศ.ดร.ยัชกอเ นิตเายชษตรวอฒน์    ชรรมชารัสิระ 
2. นางมาล ี ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 
3. ดร.พริุฬห ์ ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มเพื่อ

รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ด้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่14 

กนัยายน 2561 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระนี้   ได้พจิารณาตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที่ 

- พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ 

- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ 
- ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

1. รศ.ดร.ยัชกอเ นิตเายชษตรวอฒน์    ชรรมชารัสิระ 
2. นางมาล ี ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 
3. ดร.พริุฬห ์ ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1  

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
 

-21- 
 

ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่ออกีวาระ
หนึ่ง เนื่องดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
 
รายละเอียดประวตัิและสดัส่วนการถือหุ้นโดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หนงัสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  
ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอให้ที่
ประชุมลงมตเิกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการทีต่้องออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
เป็นรายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
ดงันี้ 

(1) รศ.ดร.ยัชกอเ นิตเายชษตรวอฒน์   ชรรมชารัสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,634,929 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(2) นางมาล ี เหมมณฑารพ ชรรมชาร 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,634,929 100.0000 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

(3) ดร.พริุฬห ์ ยหมมณฑารพ ชรรมชาร 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,634,929 99.9999 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0001 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุนติัการก าชนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดย

เปรยีบเทยีบอา้งองิกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั และอา้งองิ

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทจดทะเบยีน ปี 2559 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  และได้น าเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อ

คณะกรรมการบรษิทั   

และคณะกรรมการบรษิทั ได้พจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ โดย

ค านึงถงึความเหมาะสมในดา้นต่างๆ แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิการก าหนด

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

ทนิ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป จนกว่าผูถ้ือหุ้นจะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์น

การจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) 
1. เบีย้ประชมุ ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

 ประธานกรรมการ 25,000  บาท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท 

 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย 10,000 บาท 

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

 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 936,000 เสยีง 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ี่

ประชุมลงมตพิจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2562 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ
ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย         332,420,929           99.6361 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 1,214,000 0.3639 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าชนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี   นอกจากนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ กจ.39/2548  เรื่อง หลักเกณฑ ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัิ
หน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลีย่นบรษิัทผู้สอบบญัชแีห่งใหม่ 
บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั โดยประเมนิ
ความเป็นอสิระและผลการปฏิบตัิงานส าหรบัปี 2561 และเป็นปีที่ 1 ของผู้สอบบญัชีที่ลงนามรบัรองงบ
การเงนิ โดยเหน็ว่า เป็นผู้มคีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มี
ความเป็นกลาง มปีระสบการณ์ มคีวามสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ   มีผลการ
ปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ  มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั  

 
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

1. นายสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื 
2. นายธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 และ/หรอื  
3. นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517  

แห่งส านักงานสอบบญัชี บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
เฉพาะบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยส าหรับปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวนเงินไม่เกิน 
2,010,000 บาทต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน 
(BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบอตรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เตมิ  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 
บาท  กรณีมกีารเปิดบรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบบญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาทต่อหนึ่งบรษิัท 
ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอ
ขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
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ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสับบอญก ี รับปีบอญก ี2562 (ปีทีเ่สนอ) รับปีบอญก ี2561 
1. ค่าสับบอญก ี 2.010 ลา้นบาท 1.935 ลา้นบาท 
2. ค่าบรชิารัื่น ๆ - - 

 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมติพจิารณาและอนุมตัิการการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2562 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิาณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชือ่ทีเ่สนอ และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็น จ านวนเงนิไม่เกนิ 2,010,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,402,929 100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 232,000 - 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

  
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 
คุณทรงวุฒ ิไกรภสัสรพ์งษ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม โครงการต่างๆ ของ
บรษิทั บรษิทัมนีโยบายและการปฏบิตัทิีเ่ป็นจรงิในสว่นการลดใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีม่ี
ผลต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลกรอ้นอย่างไรบา้ง  
ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ส าหรบัเรื่อง Circular Economic บรษิทัเองเป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย มีการด าเนินการร่วมกนั ก าหนดลึกลงไปในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานไม่ว่าจะเรื่องก๊าซเรือน
กระจก หรอืเรื่องอื่นๆ ขอมอบหมายให้คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้ชีแ้จง
ภาพรวมนโยบายดงักล่าวในบรษิทั  
 
คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ไดช้ีแ้จงว่า ส าหรบันโยบายและการปฏบิตัจิรงิเริม่แรก
จากอุปกรณ์โรงงานพืน้ฐาน ระบบสนับสนุนต่างๆ มคีวามพยายามใชว้สัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
เช่น การใช้หลอดไฟ LED การใช้มอเตอร์ประสทิธภิาพสูง การลดความสูญเสยีจากกระบวนการผลติใน
ขัน้ตอนต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตพลาสติกมีการใช้อากาศอดัสูง การจดัการประสทิธิภาพของ
เครื่องจกัร มกีารตรวจเช็คสภาพอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจว่าเครื่องผลติเต็มประสทิธภิาพ รวมถึงการ
แสวงหาพลงังานทดแทนเช่น เรื่องโซล่าห์รูฟซึ่งบรษิัทมีพื้นที่ค่อนข้างมาก ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการ
คดัเลอืกผูร้บัเหมา รวมถงึบรษิทัมหีน่วยงาน R&D วจิยัร่วมกบัลกูคา้เช่น การลดน ้าหนักผลติภณัฑก์ถ็อืเป็น
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การลดการใชพ้ลาสตกิน้อยลงทัง้ในสนิคา้ Packaging & Automotive รวมถงึบรษิทัไม่มกีารปล่อยน ้าเสยีลง
สูส่ ิง่แวดลอ้ม มกีารใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีภายในโรงงาน  
 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า  ขอมอบหมายใหคุ้ณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผู้
ชีแ้จงนโยบายภาพรวมจากทีบ่รษิทัไดเ้ป็นสมาชกิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ทัง้นี้ตามทีไ่ดร้บัขอ้มลูว่ามกีารวาง
กรอบ Vision ในประเดน็เรื่องสิง่แวดล้อม 2030 อกี 11 ปีขา้งหน้าหลายฝ่ายมองว่าหากเศรษฐกจิของ
ประเทศยงัเติบโตแบบเสน้ตรง ด้วยขอ้จ ากดัของทรพัยากรมองว่า Circular Economic ท าให้เศรษฐกิจ
เตบิโตถงึ 2-3 เท่าดว้ยทรพัยากรเท่าเดมิในแง่ของบรษิทัมกีารน าหลกั 4R ประกอบดว้ย Reduce, Reuse, 
Recycle และ Repair มาปฏบิตัิรวมถึงได้มกีารหารือกบัทางลูกค้ามองถึงเรื่องการให้ความส าคญัต่อ
สิง่แวดลอ้มลกูคา้มองเรื่อง EU 2030 คาดว่ามาตรการดงักล่าวจะมกีารก าหนดเป็นอตัราส่วนอย่างชดัเจน มี
การท าแผนกบัลกูคา้ 2-3 ปี  
 
คุณทรงวุฒ ิไกรภสัสรพ์งษ์ ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ได้ใหค้วามเหน็  ขณะนี้มกีาร
เจรจาในระดบัโลกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโดยทีป่ระชุมรฐัภาค ีสหประชาชาติเรื่องการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ก าลงัหามาตรการกดดนัเหล่าประเทศก าลงัพฒันา  คาดว่าบรษิทัในประเทศ
ไทยน่าจะได้รบัผลกระทบที่จะเกิดขึน้ อย่างไรกต็ามผู้แทนของประเทศไทยก าลงัเจรจาไม่ให้เกดิผลกบั
เอกชน ซึง่ขอชื่นชมบรษิทัในสว่นนี้ดว้ย และไดส้อบถามทัง้นี้ตามรายงานประจ าปีหน้า 70-71 และนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท บริษัทมีแผนที่จะประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ ตาม
ขอ้ก าหนดของ IOD เมื่อใด และจะขยายนโยบายดงักล่าวไปยงัคู่คา้ Supplier และบรษิทัย่อยต่างๆ ดว้ย
หรอืไม่  
 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณจรญัญา  แสงสขุด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชีแ้จงนโยบายเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ของบรษิทั  
 
คุณจรญัญา  แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจง ส าหรบัในปี 2561 บรษิัทได้มีการจดัท า
นโยบายต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่โดยมกีารบรรจุลงในแผนธุรกจิของบรษิัทอย่างชดัเจน มกีารจดัอบรม
เรื่องต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ใหก้บัพนักงาน รวมถงึการปิดเผยช่องทางการรอ้งเรยีนการทุจรติ ทัง้นี้การ
ประกาศเจตนารมย์อยู่ระหว่างการเตรยีมความพร้อม ส าหรบัเรื่องการให้บรษิัทย่อยประกาศเจตนารมย์
ต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ ทุกอย่างอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องในใจของคณะ
กรรมการบรหิารทุกท่านอยู่แลว้ 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิม่เติม ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 และกล่าวปิดประชุม 
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เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่1 
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อนึ่ง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 09.00  น. ได้มผีู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม
เพิม่เตมิ  ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 6 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ
เพิม่เตมิอกี 7 ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 19 ราย  ผูถ้อื
หุน้ทีม่อบฉันทะ จ านวน 25 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ  จ านวน  44 ราย   
ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 333,634,929 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 58.1165 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
 
ปิดประชุม  เวลา 11.00 น. 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

  
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบรษิทั 
                       (นางพรมิ  ชยัวฒัน์) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

รายงานประจ าปี 2562 ในรปูแบบคิวอารโ์ค้ด (QR Code) 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3 

(โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบียนทีจ่ดัส่งทางไปรษณีย)์ 

 



 
 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบั 
รายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
ของ 

 
 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 
 

โดย 
 
 

 
 

บริษทั สีลม แอด๊ไวเซอรี่ จ ากดั 
 
 

วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 
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รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเรื่องการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

วนัที ่ 11 มนีาคม 2563 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรื่อง ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

สืบเนื่ องจาก บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PJW”) และบริษัทย่อย  
(รวมเรยีกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) ในปัจจุบนั มโีรงงานจ านวนทัง้สิน้ 5 แห่ง โดยมรีายละเอยีดตามตารางดา้นล่างดงันี้ 
ล าดบั โรงงาน การด าเนินงานของโรงงาน สิทธิครอบครอง 

1 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่ขตบางบอน  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ Leasehold 

2 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีอ่ าเภอเมอืง  
จงัหวดัสมุทรสาคร 

• ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
• อาคารคลงัสนิคา้ 

• Freehold 
• Leasehold 

3 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 
และ 3 อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

ผลิตบรรจุภัณฑ์ และชิ้น ส่วน 
ยานยนตพ์ลาสตกิ รวมถงึอาคาร
คลงัสนิคา้ 

Freehold 

4 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงเทยีนจนิ  
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและ
อาคารคลงัสนิคา้ 

Leasehold 

5 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีงซู  
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ Leasehold 

ทีม่า : บรษิทัฯ 

โดย บรษิัท มลิล์แพค จ ากัด (“MP”) บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นที่มี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ไดด้ าเนินการเช่าพื้นที่บนที่ดนิโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้อยู่ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทีต่ัง้โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิของบรษิทัฯ ทีด่ าเนินกจิการมากว่า 30 ปี กบันายคงศกัดิ ์
เหมณฑารพ (“นายคงศกัด์ิ”) กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยสญัญาเช่าเดมิไดค้รบก าหนดอายุเมื่อวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 13 
พฤศจกิายน 2562 ได้มกีารศึกษาและจดัท าแผนธุรกิจประจ าปี 2563 และพบว่าการยกเลกิสาขาโรงงานบรรจุภณัฑ์ที่
ชลบุรจีะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถประหยดัตน้ทุนค่าผลติในภาพรวมอย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากปัจจุบนัโสหุย้การผลติทีบ่าง
บอนต ่ากว่าทีช่ลบุร ีอกีทัง้นอกเหนือจากการท าธุรกจิโรงงานผลติบรรจุภณัฑแ์ลว้ โรงงานชลบุรไีดม้กีารผลติชิ้นส่วนยาน
ยนตด์ว้ย ซึง่ในช่วงปลายปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บังานโมเดลใหม่เพิม่ขึน้ ซึง่จะทยอยเริม่ผลติเพื่อจ าหน่ายในเชงิพาณิชยใ์น
ปี 2563-2564 ท าใหม้คีวามตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่ าหรบัการผลติและจดัเกบ็สนิคา้เพิม่ขึน้ อกีทัง้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ฯ เหน็ว่า การบรหิารจดัการตน้ทุนทีส่าขาบางบอนยงัมปีระสทิธภิาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบกบัมคีนงานซึง่มทีกัษะ
เฉพาะทางและอยู่กบับรษิทัฯ มาเป็นเวลานาน ท าใหก้ารยา้ยฐานการผลติอาจท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีความสามารถในการ
แขง่ขนัดา้นตน้ทุน และบุคลากร จงึท าใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า MP ควรท าสญัญาเช่าทีด่นิต่อไปอกี 1 ปี 
และใหศ้กึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการเขา้ซื้อทีด่นิจากผูใ้หเ้ชา่ต่อไป จงึไดม้มีตอินุมตัใิห ้MP ต่อสญัญาเช่าพืน้ทีบ่นทีด่นิ
โฉนดเลขที ่24421 จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลาอกี 1 ปี ตัง้แต่
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รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเรื่องการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีอตัราค่าเช่าเท่ากับ 651,300 บาทต่อเดือน (ตารางเมตรละ 130 
บาท) หรือคิดเป็นจ านวนเงินค่าเช่าทัง้สิ้น 7,815,600 บาท เนื่องจาก MP มีความจ าเป็นต้องเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อ
ประกอบกจิการโรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบักบัความตอ้งการของลูกคา้รายหลกัของ MP 
ในระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการเขา้ซื้อทีด่นิจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 

อย่างไรกต็าม นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิดงักล่าว มคีวามประสงคท์ีจ่ะขายทีด่นิพรอ้มสิง่
ปลูกสรา้งทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีใ่หเ้ช่าดงักล่าว นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ จงึไดม้กีารเสนอขายทีด่นิดงักล่าวใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ 
ในฐานะผู้เช่า และได้แจ้งให้บรษิัทฯ ได้พจิารณาที่จะซื้อที่ดนิดงักล่าวก่อนบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ซื้อที่ดิน
พร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดนิโฉนดเลขที ่24421 ตัง้อยู่ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนาย 
คงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เน่ืองจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
แลว้ว่า การเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวสามารถลดภาระค่าเช่า รวมถงึท าให ้MP สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคลอ้งตามแผนธุรกจิประจ าปี 2563 ของกลุ่มบรษิทัฯ 

 ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ย 

 (1) รายการได้มาซ่ึงสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผ ยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่
มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 2.04 ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิง่ตอบแทน อ้างองิจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และเมื่อนับรวมกบั
ขนาดรายการยอ้นหลงัในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาของบรษิทัฯ ทีม่ขีนาดรายการสะสมตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน
เท่ากบัรอ้ยละ 0.43 จะท าใหบ้รษิทัฯ มขีนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ัง้หมดเท่ากบัรอ้ยละ 2.47 ซึง่มขีนาดรายการน้อย
กว่ารอ้ยละ 15 และไม่มกีารออกหลกัทรพัยเ์ป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ในครัง้นี้ ดงันัน้การท ารายการดงักล่าว
จึงอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทโดยบริษัทฯ ไม่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ตอ้งเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารท ารายการดงักล่าว 
 (2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ”) 
เนื่องจากนายคงศักดิ ์เหมมณฑารพ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562  
นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบรษิัทฯ จ านวน 88,241,747 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 15.37 ของจ านวนหุ้นทีอ่อก
และจ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบั 60.00 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ (มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธติามงบการเงนิทีต่รวจสอบ
แล้วของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีพร้อมทัง้แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ 
โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 
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รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

จากหลกัเกณฑ์ในขา้งต้น บรษิัทฯ จงึไดแ้ต่งตัง้บรษิัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั (“IFA” หรอื “ที่ปรกึษาฯ”) เป็นที่
ปรกึษาทางการเงนิอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ในครัง้นี้ ซึ่งเป็น
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาลงมต ิ

 ทัง้นี้ การค านวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบบันี้ ตัวเลขทศนิยมที่แสดงนัน้ อาจเกิดจากการปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที ่2 หรอืต าแหน่งที ่3 (แล้วแต่กรณี) ท าให้ผลลพัธ์ทีค่ านวณไดจ้รงินัน้ อาจไม่ตรงกบัตวัเลขทีแ่สดงในรายงาน
ฉบบันี้ 
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สารบญั 

สารบญั 
  หน้า 

ส่วนท่ี 1 บทสรปุของผูบ้ริหาร ส่วนท่ี 1 หน้า 1 
   
ส่วนท่ี 2 แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลท่ีใช้ในการจดัท ารายงาน ส่วนท่ี 2 หน้า 1 
   
ส่วนท่ี 3 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ ส่วนท่ี 3 หน้า 1 
   
ส่วนท่ี 4 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ และผลการด าเนินงาน  ส่วนท่ี 4 หน้า 1 
 4.1 บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ส่วนที ่4 หน้า 1 
 4.2 บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั ส่วนที ่4 หน้า 15 
   
ส่วนท่ี 5 ความสมเหตุสมผลของรายการ ส่วนท่ี 5 หน้า 1 
 5.1 วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ส่วนที ่5 หน้า 1 
 5.2 ขอ้ด ีขอ้เสยี และความเสีย่งในการเขา้ท ารายการ ส่วนที ่5 หน้า 1 
 5.3 ขอ้ดแีละขอ้เสยีในการไม่เขา้ท ารายการ ส่วนที ่5 หน้า 4 

 
5.4 การเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีระหว่างการท ารายการกบับคุคลเกีย่ว

โยงและบุคคลภายนอก 
ส่วนที ่5 หน้า 5 

 5.5 สรุปความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ส่วนที ่5 หน้า 6 
   
ส่วนท่ี 6 ความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ ส่วนท่ี 6 หน้า 1 
   
ส่วนท่ี 7 สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่วนท่ี 7 หน้า 1 
   
เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ : สรุปรายงานประเมนิของผูป้ระเมนิทรพัยส์นิ 
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ค านิยาม 

ค านิยาม 
 
ค าย่อ  หมายถึง 
PJW หรอื บรษิทัฯ : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
MP : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
นายคงศกัดิ ์ : นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
IFA หรอื ทีป่รกึษาฯ : บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั  
ส านักงาน ก.ล.ต. : ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ :  รายงานความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์

และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ : ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการ

ท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ลง
วันที่  31 สิงหาคม  2551 (รวมทั ้งที่ มีการแก้ ไข เพิ่ม เติม ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏิบตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 
2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ : 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ประกาศเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากจิการฯ 

: 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ากจิการ ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ : พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) 
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ส่วนที ่1 - หน้า 1 

ส่วนท่ี 1 : บทสรปุของผูบ้ริหาร 
 
สืบเนื่ องจาก บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PJW”) และบริษัทย่อย  

(รวมเรยีกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) ในปัจจุบนั มโีรงงานจ านวนทัง้สิน้ 5 แห่ง โดยมรีายละเอยีดตามตารางดา้นล่างดงันี้ 
ล าดบั โรงงาน การด าเนินงานของโรงงาน สิทธิครอบครอง 

1 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่ขตบางบอน  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ Leasehold 

2 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีอ่ าเภอเมอืง  
จงัหวดัสมุทรสาคร 

• ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
• อาคารคลงัสนิคา้ 

• Freehold 
• Leasehold 

3 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 
และ 3 อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

ผลิตบรรจุภัณฑ์ และชิ้น ส่วน 
ยานยนตพ์ลาสตกิ รวมถงึอาคาร
คลงัสนิคา้ 

Freehold 

4 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงเทยีนจนิ  
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและ
อาคารคลงัสนิคา้ 

Leasehold 

5 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีงซู  
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ Leasehold 

ทีม่า : บรษิทัฯ 

โดย บรษิัท มลิล์แพค จ ากัด (“MP”) บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นที่มี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ไดด้ าเนินการเช่าพื้นที่บนที่ดนิโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้อยู่ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทีต่ัง้โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิของบรษิทัฯ ทีด่ าเนินกจิการมากว่า 30 ปี กบันายคงศกัดิ ์
เหมณฑารพ (“นายคงศกัด์ิ”) กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยสญัญาเช่าเดมิไดค้รบก าหนดอายุเมื่อวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 13 
พฤศจกิายน 2562 ได้มกีารศึกษาและจดัท าแผนธุรกิจประจ าปี 2563 และพบว่าการยกเลกิสาขาโรงงานบรรจุภณัฑ์ที่
ชลบุรจีะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถประหยดัตน้ทุนค่าผลติในภาพรวมอย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากปัจจุบนัโสหุย้การผลติทีบ่าง
บอนต ่ากว่าทีช่ลบุร ีอกีทัง้นอกเหนือจากการท าธุรกจิโรงงานผลติบรรจุภณัฑแ์ลว้ โรงงานชลบุรไีดม้กีารผลติชิ้นส่วนยาน
ยนตด์ว้ย ซึง่ในช่วงปลายปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บังานโมเดลใหม่เพิม่ขึน้ ซึง่จะทยอยเริม่ผลติเพื่อจ าหน่ายในเชงิพาณิชยใ์น
ปี 2563-2564 ท าใหม้คีวามตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่ าหรบัการผลติและจดัเกบ็สนิคา้เพิม่ขึน้ อกีทัง้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ฯ เหน็ว่า การบรหิารจดัการตน้ทุนทีส่าขาบางบอนยงัมปีระสทิธภิาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบกบัมคีนงานซึง่มทีกัษะ
เฉพาะทางและอยู่กบับรษิทัฯ มาเป็นเวลานาน ท าใหก้ารยา้ยฐานการผลติอาจท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีความสามารถในการ
แขง่ขนัดา้นตน้ทุน และบุคลากร จงึท าใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า MP ควรท าสญัญาเช่าทีด่นิต่อไปอกี 1 ปี 
และใหศ้กึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการเขา้ซื้อทีด่นิจากผูใ้หเ้ชา่ต่อไป จงึไดม้มีตอินุมตัใิห ้MP ต่อสญัญาเช่าพืน้ทีบ่นทีด่นิ
โฉนดเลขที ่24421 จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลาอกี 1 ปี ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีอตัราค่าเช่าเท่ากับ 651,300 บาทต่อเดือน (ตารางเมตรละ 130 
บาท) หรือคิดเป็นจ านวนเงินค่าเช่าทัง้สิ้น 7,815,600 บาท เนื่องจาก MP มีความจ าเป็นต้องเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อ
ประกอบกจิการโรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบักบัความตอ้งการของลูกคา้รายหลกัของ MP 
ในระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการเขา้ซื้อทีด่นิจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
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ส่วนที ่1 - หน้า 2 

อย่างไรกต็าม นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิดงักล่าว มคีวามประสงคท์ีจ่ะขายทีด่นิพรอ้มสิง่
ปลูกสรา้งทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีใ่หเ้ช่าดงักล่าว นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ จงึไดม้กีารเสนอขายทีด่นิดงักล่าวใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ 
ในฐานะผู้เช่า และได้แจ้งให้บรษิัทฯ ได้พจิารณาที่จะซื้อที่ดนิดงักล่าวก่อนบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ซื้อที่ดิน
พร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดนิโฉนดเลขที ่24421 ตัง้อยู่ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนาย 
คงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เน่ืองจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
แลว้ว่า การเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวสามารถลดภาระค่าเช่า รวมถงึท าให ้MP สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคลอ้งตามแผนธุรกจิประจ าปี 2563 ของกลุ่มบรษิทัฯ 

 ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ย 

 (1) รายการได้มาซ่ึงสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผ ยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่
มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 2.04 ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิง่ตอบแทน อ้างองิจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และเมื่อนับรวมกบั
ขนาดรายการยอ้นหลงัในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาของบรษิทัฯ ทีม่ขีนาดรายการสะสมตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน
เท่ากบัรอ้ยละ 0.43 จะท าใหบ้รษิทัฯ มขีนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ัง้หมดเท่ากบัรอ้ยละ 2.47 ซึง่มขีนาดรายการน้อย
กว่ารอ้ยละ 15 และไม่มกีารออกหลกัทรพัยเ์ป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ในครัง้นี้ ดงันัน้การท ารายการดงักล่าว
จึงอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทโดยบริษัทฯ ไม่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ตอ้งเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารท ารายการดงักล่าว 
 (2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ”) 
เนื่องจากนายคงศักดิ ์เหมมณฑารพ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562  
นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบรษิัทฯ จ านวน 88,241,747 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 15.37 ของจ านวนหุ้นทีอ่อก
และจ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบั 60.00 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ (มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธติามงบการเงนิทีต่รวจสอบ
แล้วของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีพร้อมทัง้แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ 
โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

ทัง้นี้ จากการศกึษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ อาท ิเงือ่นไขต่างๆ ในการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้เสยีในการเขา้
ท ารายการ ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการไม่เขา้ท ารายการ และการเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละ
ขอ้เสยีระหว่างการท ารายการกบับุคคลเกี่ยวโยงและบุคคลภายนอก รวมถงึความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการในครัง้
นี้ ท าใหส้ามารถสรุปความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ไดด้งันี้ 
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ข้อดีในการเขา้ท ารายการ 
1. มีกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของท่ีดินภายหลงัจากการเข้าท ารายการ 
การเข้าท ารายการในครัง้นี้ จะท าให้บรษิัทฯ มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที ่

24421 ต าบลบางบอน อ าเภอบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นทีต่ัง้โรงงานของบรษิทัฯ อยู่แลว้ ทัง้นี้ เนื่องจาก
สาขาบางบอนเป็นสาขาทีม่ศีกัยภาพในดา้นการจดัการและการบรหิารต้นทุนการผลติ อกีทัง้ยงัเป็นฐานการผลติทีม่ ัน่คง
ใหก้บับรษิทัฯ และมผีลประกอบการทีด่มีาเป็นเวลานาน จงึสามารถมัน่ใจไดว้่าจะสามารถด าเนินการผลติสนิคา้ต่อไปบน
พืน้ทีน่ัน้ตราบเท่าทีบ่รษิทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ โดยกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ยงัด าเนินการเช่าทีด่นิต่อ อาจมคีวาม
เสี่ยงที่กลุ่มบรษิัทฯ จะไม่ได้รบัการต่ออายุสญัญา เนื่องจากสญัญาเช่าดงักล่าวมอีายุเพยีงแค่ 1 ปี และผู้ให้เช่ามคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะขายทีด่นินัน้ออกไป ซึ่งอาจท าใหท้ีด่นิดงักล่าวตกเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลอื่นภายหลงัการสิน้สุดอายุสญัญา
หากบรษิทัฯ ไม่ประสงคเ์ขา้ซื้อทีด่นิ 

นอกจากนี้ เน่ืองจากทีด่นิมกัมมีลูค่าสูงขึน้ตามเวลา การเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิจงึอาจท าใหบ้รษิทัฯ มมีลูค่า
ของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ รวมถงึอาจมผีลก าไรกรณีทีบ่รษิทัฯ ตดัสนิใจขายทีด่นิใหบุ้คคลอื่นในอนาคต 

 
2. ลดภาระค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
กรณีที่กลุ่มบรษิทัฯ ไม่เขา้ซื้อที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง จะท าใหต้้องมภีาระค่าเช่าที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งต่อไป ซึ่ง

ตามสญัญาเช่าปัจจุบนัมคี่าใชจ้า่ยเดอืนละ 651,300 บาท ซึง่การเช่าทีด่นิอาจท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถบรหิารจดัการ
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการจะท าให้ภาระค่าเช่าดงักล่าวหายไป โดย
เกิดเป็นค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเสื่อมราคาแทน อย่างไรก็ดี เนื่องจากไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรบัที่ดิน ในขณะที่
สนิทรพัยโ์รงงานส่วนใหญ่มอีายุการใชง้านทีน่านแลว้ จงึท าใหค้่าเสื่อมราคาตามบญัชขีองบรษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะน้อยกว่า
กรณีทีย่งัมกีารเช่าทีด่นิและยงัคงตอ้งจ่ายค่าเช่าตามสญัญา 
 

3. ประโยชน์จากการลดภาระค่าใช้จ่ายและผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ 
การเข้าท ารายการในครัง้นี้ ท าให้ MP ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในการจดัหาท าเลที่ตัง้

โรงงานแห่งใหม ่รวมถงึการยา้ยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการผลติ การตดิตัง้เครื่องจกัรและการวางระบบการผลติใหม่ ซึง่
อาจส่งผลให้ประสทิธภิาพในการผลติสนิคา้ของ MP ลดลง และท าให ้MP ไม่ต้องด าเนินการยา้ยพนักงานไปยงัโรงงาน
แห่งใหม่ซึง่อาจส่งผลใหพ้นักงานไม่ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง และอาจส่งผลใหเ้กดิการลาออกของพนักงานและมี
ผลกระทบต่อแรงงานในการผลติได ้เนื่องจากหาก MP ยงัด าเนินการเช่าทีด่นิจากนายคงศกัดิ ์เหมณฑารพ ต่อไป อาจมี
ความเสีย่งที่ MP จะไม่ไดร้บัการต่ออายุสญัญาเช่า เน่ืองจากสญัญาเช่าดงักล่าวมอีายุเพยีงแค่ 1 ปี และผูใ้หเ้ช่ามคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะขายทีด่นินัน้ออกไป ซึ่งอาจท าใหท้ีด่นิดงักล่าวตกเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลอื่นภายหลงัการสิน้สุดอายุสญัญา
หากบรษิทัฯ ไม่ประสงคเ์ขา้ซื้อทีด่นิในครัง้นี้ 
 

4. ราคาท่ีเขา้ซือ้ท่ีดินในครัง้น้ีมีมูลคา่ต า่กวา่กบัราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
บริษัทฯ จะเข้าท ารายการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครัง้นี้คิดเป็นมูลค่ารวม 60.00 ล้านบาท ในขณะที่ผู้

ประเมนิอสิระไดแ้ก่บรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั และ บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั 
ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรพัย์สินที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ไดม้กีารประเมนิมลูค่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวตามรายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิลงวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์
2563 และวนัที่ 29 มกราคม 2563 พบว่ามูลค่าที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวมมีูลค่า 62.15 ล้านบาท และ 63.83 ล้าน
บาท ตามล าดบั (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ส่วนที ่6 หน้าที ่1-7 ขอ้ 6.1 ด าเนินการซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานของ MP 
จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพในครัง้นี้) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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รายช่ือผู้ประเมิน วนัท่ีรายงาน วิธีท่ีใช้ มูลค่าประเมิน 
บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน
ซลัติง้ จ ากดั 

3 กุมภาพนัธ ์2563 วธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) 62,150,000 บาท 

เดอะแวลูเอชัน่  แอนด์ คอนซัล
แทนทส์ จ ากดั 

29 มกราคม 2563 วธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) 63,826,896 บาท 

มูลค่าการเข้าท ารายการ 60,000,000 บาท 
 
โดยเมื่อพจิารณาจากราคาส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวแล้ว พบว่ามมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าประเมนิซึง่ประเมนิ

โดยผูป้ระเมนิอสิระทัง้ 2 รายเลก็น้อย ซึง่ถอืเป็นประโยชน์ต่อกจิการ 
 

ข้อเสียในการเข้าท ารายการ 
1. มีรายจ่ายในการเข้าท ารายการ รวมถึงการลงทุนเพ่ิมเติมตามแผนงาน 
บรษิทัฯ จะมภีาระรายจ่ายส าหรบัการเขา้ท ารายการซื้อทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งในครัง้นี้คดิเป็นมูลค่ารวม 60.00 

ล้านบาท ซึ่งกรณีที่บรษิัทฯ ไม่ได้เขา้ท ารายการในครัง้นี้ ก็จะไม่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องใช้รายจ่ายส่วนนี้ และสามารถ
น ากระแสเงนิสดดงักล่าวไปใชล้งทุนส าหรบัโครงการอื่น  
 

2. มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากการเข้าท ารายการ 
บรษิทัฯ วางแผนจะใชเ้งนิกู้จากสถาบนัการเงนิทัง้จ านวนส าหรบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ 

มหีนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ยภาระทางการเงนิเพิม่ขึน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 1,931.49 ลา้นบาท 
และมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ากบั 1.90 เท่า โดยบนสมมติฐานอ้างองิจากงบการเงนิ ณ สิ้นงวดเวลาดงักล่าว กรณีที่
บรษิทัฯ มกีารกู้ยมืเงนิทัง้จ านวนเพื่อเขา้ท ารายการ จะท าใหบ้รษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเพิม่ขึน้เป็น 1.96 เท่า ซึ่ง
อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ผดิเงื่อนไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ตามขอ้ก าหนดของเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทีบ่รษิทัฯ 
จะต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไว้ในอตัราส่วนไม่เกินกว่า 2.00 เท่า ซึ่งอาจส่งผลให ้
บรษิทัฯ ขาดความสามารถในการก่อหนี้สนิเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวได้ในอนาคต กรณีทีต่้องมโีครงการลงทุน
อื่นๆ เพิม่เตมิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจากบัสถาบนัการเงนิดงักล่าวในเบื้องตน้แล้ว และบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
แลว้ว่าโอกาสทีบ่รษิทัฯ จะผดิเงือ่นไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ดงักล่าวมคี่อนขา้งต ่า และในกรณีทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดหาก
บรษิทัฯ เกดิผดิเงื่อนไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ดงักล่าว บรษิทัฯ กส็ามารถด าเนินการขอหนังสอืยนิยอมผ่อนผนั
การด ารงเงื่อนไขทางการเงนิ (Consent Letter) กบัสถาบนัการเงนิดงักล่าวได้ อีกทัง้บรษิัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ดอกเบีย้เงนิกูท้ีเ่กดิขึน้จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้น่าจะมมีลูค่าน้อยกวา่ค่าเช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งรวมถงึบรษิทัฯ ไม่
ตอ้งรบัรูภ้าระผูกพนัจากสญัญาเช่าทีบ่นัทกึเป็นหนี้สนิเพิม่ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยฉบบัที ่16 เรื่อง
สญัญาเช่าทีม่ผีลบงัคบัใชเ้มื่อ 1 มกราคม 2563 กรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการ  
 
ความเส่ียงในการเข้าท ารายการ 

1. ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัอนุมติัวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินส าหรบัการเข้าท ารายการ 
เน่ืองจากบรษิทัฯ วางแผนจะใช้เงนิกู้จากสถาบนัทางการเงนิทัง้จ านวน โดยปัจจุบนัไดม้กีารติดต่อกบัสถาบนั

ทางการเงนิในประเทศเพื่อขอสนับสนุนแหล่งเงนิทุนขา้งตน้ โดยหากบรษิทัฯ ไม่สามารถเจรจากบัสถาบนัทางการเงนิได้
ลงตวั หรอืสถาบนัทางการเงนิปฏเิสธการใหว้งเงนิสนับสนุนเพื่อการเขา้ท ารายการ กอ็าจท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีจ่ะ
ไม่สามารถเข้าท ารายในครัง้นี้ได้อย่างส าเรจ็ อย่างไรกด็ ีฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ เห็นว่าการเจรจาระหว่างบรษิัทฯ กบั
สถาบนัทางการเงนิเป็นไปได้ด้วยดี และมแีนวโน้มที่จะได้รบัอนุมตัิวงเงนิสนิเชื่อดงักล่าว ทัง้นี้ หากบรษิัทฯ ไม่ได้รบั
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วงเงนิจากสถาบนัทางการเงนิเพื่อการเขา้ท ารายการ บรษิทัฯ อาจพจิารณาใชแ้หล่งเงนิทุนอื่น เช่น กระแสเงนิสดภายใน 
เพื่อท ารายการดงักล่าว โดยกรณีที่แย่ที่สุด หากบรษิัทฯ ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนส าหรบัการเขา้ท ารายการได ้
บรษิทัฯ กย็งัคงสามารถด าเนินการผลติสนิคา้บนโรงงานการผลติเดมิไดด้งัเช่นปัจจุบนั 

 
2. ความเส่ียงจากการท่ีไมส่ามารถช าระหน้ีสินจากการเข้าท ารายการได้ในอนาคต 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม 1,931.49 ล้านบาท และมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 1.90 เท่า 

โดยบนสมมติฐานอ้างอิงจากงบการเงนิ ณ สิ้นงวดเวลาดงักล่าว กรณีที่บรษิัทฯ มีการกู้ยมืเงนิทัง้จ านวนเพื่อเข้าท า
รายการ จะท าใหบ้รษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเพิม่ขึน้เป็น 1.96 เท่า ซึง่ถอืเป็นอตัราส่วนทีค่่อนขา้งสงู ทีอ่าจส่งผลให้
บรษิทัฯ ผดิเงือ่นไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ตามขอ้ก าหนดของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งด ารง
อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไว้ในอตัราส่วนไม่เกินกว่า 2.00 เท่า ซึ่งอาจส่งผลให้บรษิัทฯ ขาด
ความสามารถในการก่อหนี้สนิเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวไดใ้นอนาคต กรณีทีต่อ้งมโีครงการลงทุนอื่นๆ เพิม่เตมิ 
และอาจท าใหบ้รษิทัฯ ขาดความสามารถในการช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ต่อสถาบนัทางการเงนิไดใ้นอนาคต  

อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากการเขา้ท ารายการจะท าใหบ้รษิทัฯ ประหยดัค่าเช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง รวมถงึค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 5.2.1 ข้อดีในการเข้าท ารายการ อีกทัง้ในช่วงที่ผ่านมาบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานเป็นบวก โดยในปี 2562 มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเท่ากบั 55.68 ล้านบาท จงึท าใหเ้ชื่อไดว้่าบรษิทัฯ 
จะยงัคงมคีวามสามารถในการช าระหนี้ที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการในอนาคต อกีทัง้บรษิัทฯ ได้พจิารณาแล้วว่า
โอกาสที่บรษิัทฯ จะผิดเงื่อนไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ดงักล่าวมีค่อนข้างต ่า และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหาก 
บรษิทัฯ เกดิผดิเงื่อนไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ดงักล่าว บรษิทัฯ กส็ามารถด าเนินการขอหนังสอืยนิยอมผ่อนผนั
การด ารงเงือ่นไขทางการเงนิ (Consent Letter) กบัสถาบนัการเงนิดงักล่าวได ้
 

3. ความเส่ียงจากการท่ีไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลหรือจา่ยเงินปันผลได้ลดลงในอนาคต 
เน่ืองจากบรษิทัฯ จะมหีนี้สนิเพิม่ขึน้จากการกู้ยมืเงนิทัง้จ านวนส าหรบัการเขา้ท ารายการ อกีทัง้มภีาระรายจ่าย

ลงทุนต่อเนื่องจากการเขา้ท ารายการ จงึอาจท าใหก้ระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกจิการไดใ้นอนาคต 
ทัง้นี้ บรษิัทฯ มปีระวตักิารจ่ายเงนิปันผลที่ดมีาโดยตลอด อกีทัง้วงเงนิกู้จ านวน 60.00 ล้านบาท ดงักล่าว คดิเป็นเพยีง
สดัส่วนรอ้ยละ 2.04 ของมลูค่ารวมสนิทรพัย์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จงึท าใหค้าดว่าความสามารถในการจ่ายเงนิปัน
ผลทีล่ดลงจะเป็นไปอย่างจ ากดั 
 

4. ความเส่ียงจากการท่ีมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างลดลงในอนาคต 
มลูค่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้สอดคลอ้งกบัมูลค่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งซึ่งประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ 2 ราย 

ไดแ้ก่บรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั และ บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งทีมู่ลค่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวอาจลดลงในอนาคต อนัเน่ืองมาจาก
ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดทีด่นิ การจดัการดา้นพืน้ทีโ่ดยหน่วยงานภาครฐั ฯลฯ ซึง่อาจท าใหม้ลูค่าทรพัยส์นิของกจิการ
ในส่วนดงักล่าวลดลงต ่ากว่าราคาทุนที่ได้มา หรอืเกิดผลขาดทุนกรณีที่ต้องมกีารตัดจ าหน่ายสนิทรพัย์เพื่อขายให้กับ
บุคคลภายนอก และกระทบต่อสถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในช่วงเวลาดงักล่าว อย่างไรก็ด ี
เน่ืองจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการเกง็ก าไรทีด่นิและสนิทรพัย ์หากแต่เป็นการสรา้งฐานการ
ผลิตสนิค้าที่มัน่คงให้กับบรษิัทฯ และเป็นการรวมศูนย์การผลติบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในย่านเดียวเพื่อความประหยดัและ
ประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ในดา้นการจดัการ จงึบรษิทัฯ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกจิการในระยะยาวมากกว่า 
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ส่วนที ่1 - หน้า 6 

ข้อดีในการไม่เข้าท ารายการ 
1. ไม่มีรายจา่ยและไมม่ีหน้ีสินจากการเข้าท ารายการ 
กรณีทีไ่ม่มกีารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะไม่มมีภีาระรายจ่ายส าหรบัการเขา้ท ารายการซื้อทีด่นิและสิง่

ปลูกสร้างในครัง้นี้คิดเป็นมูลค่ารวม 60.00 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ นอกจากนี้   
บรษิทัฯ จะไม่มหีนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ภาระทางการเงนิจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ซึง่บรษิทัฯ สามารถน ากระแสเงนิสดที่
ประหยดัไดไ้ปลงทุนในโครงการอื่นๆ และยงัคงความสามารถในการก่อหนี้สนิเพิม่เตมิไดไ้วใ้นระดบัเดมิ 
 
ข้อเสียในการไม่เขา้ท ารายการ 

1. สูญเสียโอกาสในการเป็นเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นฐานการผลิตสินค้าท่ีส าคญั 
กรณีที่ไม่มกีารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิัทฯ จะสูญเสยีโอกาสการเป็นเจ้าของที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง ซึ่งใน

อนาคตอาจมมีูลค่าเพิม่ตามเวลา นอกจากนี้ เนื่องจากสาขาบางบอนเป็นสาขาที่มีศกัยภาพในด้านการจดัการและการ
บรหิารตน้ทุนการผลติ อกีทัง้ยงัเป็นฐานการผลติทีม่ ัน่คงใหก้บับรษิทัฯ และมผีลประกอบการทีด่มีาเป็นเวลานาน จงึอาจ
ท าให้บรษิัทฯ สูญเสยีฐานการผลติที่ส าคญัในอนาคต หากผู้ให้เช่าปฏิเสธการต่ออายุสญัญากบับรษิัทฯ ภายหลงัครบ
ก าหนดอายุ เนื่องจากบรษิัทฯ จะด าเนินการย้ายหน่วยงานโรงงานบรรจุภณัฑ์ที่ชลบุรมีาอยู่ที่สมุทรสาคร ท าให้พื้นที่
บรเิวณบางบอนและสมุทรสาครจะเป็นศูนย์กลางการผลติบรรจุภณัฑ์ทัง้น ้ามนัหล่อลื่มและนม ซึ่งมโีอกาสก่อใหเ้กดิการ
ประหยดัจากขนาด การรวมศูนยฝี์มอืแรงงาน และการบรหิารจดัการต่างๆ ทัง้ทางตรงไดม้ากกว่า 

 
2. ยงัคงมภีาระค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
กรณีที่กลุ่มบรษิทัฯ ไม่เขา้ซื้อที่ดนิ จะท าใหต้้องมภีาระค่าเช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งเดอืนละ 651,300 บาท ซึ่ง

อาจท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถบรหิารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร โดยการเขา้ซื้อทีด่นิ
และสิง่ปลูกสรา้งจะท าให้ลดภาระค่าเช่าที่ และเนื่องจากที่ดนิจะไม่ถูกคดิค่าเสื่อมราคา ในขณะที่สนิทรพัย์โรงงานส่วน
ใหญ่มอีายุการใชง้านทีน่านแล้ว จงึท าใหค้่าเสื่อมราคาตามบญัชขีองบรษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะน้อยกว่ากรณีทีย่งัมกีารเช่า
ทีด่นิและยงัคงตอ้งจ่ายค่าเช่าตามสญัญา 
 
ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

1. ความรวดเรว็ในการเจรจาและการด าเนินงาน รวมถึงการผ่อนปรนเง่ือนไขในสญัญาได้ง่ายกวา่การ
ท ารายการกบับุคคลอ่ืน 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ของบรษิัทฯ กบันายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บรษิทัฯ ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถด าเนินการเจรจาไดร้วดเรว็กว่าเมื่อเทยีบกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก อกีทัง้นาย
คงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ยงัสามารถผ่อนปรนเงือ่นไขในสญัญาใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดง้า่ยและรวดเรว็กว่าดว้ย 

 
2. มีความเช่ือมัน่และไวว้างใจได้มากกว่าการเข้าท ารายการกบับุคคลอ่ืน 
 การเข้าท ารายการในครัง้นี้ระหว่างบริษัทฯ กับนายคงศักดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บรษิทัฯ ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจไดม้ากกว่าการเขา้ท ารายการกบับุคคลอื่น ว่าการเขา้ท ารายการในครัง้
นี้จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บักรรมสทิธิบ์นทีด่นิดงักล่าวอย่างแน่นอน  
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ส่วนที ่1 - หน้า 7 

ข้อเสียของการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
1. บุคคลภายนอกอาจเสนอเงือ่นไขท่ีดีกวา่ 
เน่ืองจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ เป็นการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั จงึอาจส่งผลใหก้ารเจรจาตอ่รอง

ราคาซื้อขายรวมถงึเงือ่นไขอื่นๆ อาจไม่สามารถกระท าไดเ้ตม็ทีเ่สมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก  
 ด้วยเหตุผลดงักล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่6 มนีาคม 2563 จงึไดม้มีตใิห้
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี้  โดยผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ นายคงศักดิ ์เหม
มณฑารพ และนางมาล ีเหมมณฑารพ จะไม่สามารถลงมตใินวาระดงักล่าวได ้
 

เมื่อพจิารณาขอ้ดี-ขอ้เสยีในการเขา้ท ารายการ, ความเสี่ยงในการเขา้ท ารายการ ขอ้ดี-ขอ้เสยีในการไม่เขา้ท า
รายการ ขอ้ด-ีขอ้เสยีของการท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั และการเปรยีบเทยีบขอ้ดี-ขอ้เสยีของการท ารายการกบั
บุคคลเกีย่วโยงกบับุคคลภายนอก ท่ีปรึกษาฯ จึงสรปุว่าการเข้าท ารายการในครัง้น้ีมีความสมเหตุสมผล 

 
 ส่วนในเรื่องความเหมาะสมของราคาในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ได้พจิารณาความเหมาะสมของ

ราคาในการท ารายการ รวมถงึเงื่อนไขของการเขา้ท ารายการในแต่ละทางเลอืกของบรษิัทฯ ในการด าเนินการกบัที่ดนิ
ทีต่ัง้โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสติกของบรษิัท มลิล์แพค จ ากดั (“MP”) บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ที่จะเป็นไปได้ ได้แก่  
1) ด าเนินการซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพในครัง้นี้ 2) ด าเนินการเช่าทีด่นิตามสญัญาเช่ากบันาย
คงศกัดิ ์เหมมณฑารพ พรอ้มทัง้ต่อสญัญาเช่าไปตลอด และ 3) ด าเนินการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งโรงงานใหม่ (สามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ส่วนที ่6 ความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการ) โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

การด าเนินการในแต่ละกรณี 
รวมมูลคา่
รายการ 

1. ด าเนินการซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานของ MP จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพในครัง้นี้ 62.15 - 63.83 
2. ด าเนินการเช่าทีด่นิตามสญัญาเช่ากบันายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ พรอ้มทัง้ต่อสญัญาเช่าไปตลอด    571.98 
3. ด าเนินการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งโรงงานใหม่ 83.86  - 88.28 
  
บริษทัฯ จะเขา้ซือ้ท่ีดินจากนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ ตามร่างสญัญาซื้อ-ขายท่ีดิน 60.00 

 
จากทางเลอืกการด าเนินการเกี่ยวกบัทีด่นิทีต่ัง้โรงงานทัง้ 3 กรณี ตามตารางเปรยีบเทยีบมลูค่ารายการดงักล่าว

ขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่า กรณีทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานของ MP จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพในครัง้นี้มี
มลูค่ารายการต ่าทีสุ่ด จงึเป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทีด่นิดงักล่าว เพื่อท าให ้MP สามารถใชท้ีด่นิ
ดงักล่าวในการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทางเลอืกอื่น โดยมขีนาดรายการเท่ากบั 62.15 - 63.83 
ลา้นบาท นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อทีด่นิดงักล่าวจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ในราคา
เท่ากบั 60.00 ล้านบาท ซึ่งมคี่าต ่ากว่าราคาประเมนิทรพัย์สนิโดยบรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส  จ ากดั 
และบรษิทั เบรนท์โจ โคเซนส ์คอนซลัติ้ง จ ากดั ที่มมีูลค่าอยู่ระหว่าง 62.15 - 63.83 ล้านบาท ดงันัน้ ราคาในการไดม้า
ซึง่ทีด่นิดงักล่าวในครัง้นี้ของบรษิทัฯ จงึมคีวามเหมาะสม 
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ส่วนที ่1 - หน้า 8 

ดว้ยเหตุผลขา้งต้น ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นรายการที่เกี่ยวโยง
กนัในครัง้นี้ มีความสมเหตุสมผล ท่ีปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมติัการเข้าท ารายการได้มาซ่ึง
สินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้น้ี 

 
อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้ควรพจิารณาความสมเหตุสมผลและความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ซึง่อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูล 

เอกสาร และร่างเอกสารที่ได้รบั การสมัภาษณ์ผู้บรหิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นความจรงิสมบูรณ์และถูกต้อง รวมทัง้
พิจารณาเงื่อนไขและข้อก าหนดของการเข้าท ารายการดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ พิจารณาว่า สมมติฐานที่ใช้ในการจัด
เตรยีมการประเมนิมูลค่าในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิและขอ้มูลที่มอียู่ในช่วงเวลาที่ศกึษา
เท่านัน้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรกึษาฯ ได้ ทัง้นี้ 
การตดัสนิใจทีจ่ะอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
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ส่วนท่ี 2 : แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลท่ีใช้ในการจดัท ารายงาน 

 ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการในครัง้นี้  ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ตามประกาศได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ และนับเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ จากข้อมูลที่ได้รบัจากบรษิัทฯ การสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิาร และขอ้มูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ทัว่ไป รวมถงึขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 

1. มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ และสารสนเทศทีเ่ปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เขา้ท ารายการในครัง้นี้ 

2. เอกสารของบรษิทัฯ และ MP เช่น หนังสอืรบัรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้ 
3. สญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สญัญาเช่าทีด่นิ, ร่างสญัญาจะซื้อจะขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการใน

ครัง้นี้ เป็นตน้ 
4. โฉนดทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
5. รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
6. แผนธุรกจิของบรษิทัฯ 
7. การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
8. ขอ้มลูสถติจิากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และภาวะอุตสาหกรรม 

 ความเห็นของที่ปรกึษาฯ ตัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรอื เอกสาร ซึ่งที่ปรกึษาฯ ได้รบั ตลอดจนการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง โดยที่ปรึกษาฯ ได้
พจิารณาและศกึษาขอ้มูลดงักล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพี นอกจากนี้  
ทีป่รกึษาฯ ถอืว่า สญัญาและขอ้ตกลงทางธุรกจิต่างๆ มผีลบงัคบัใช้และผูกพนัตามกฎหมาย และไม่มกีารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข เพกิถอน หรอื ยกเลกิ รวมถงึไม่มเีหตุการณ์หรอืเงื่อนไขใดๆ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการเขา้
ท ารายการในครัง้นี้ของบรษิทัฯ  
 ดงันัน้ หากขอ้มูล และ/หรอื เอกสาร ซึ่งทีป่รกึษาฯ ไดร้บั ไม่ถูกต้อง และ/หรอื ไม่เป็นความจรงิ หรอื สญัญาและ
ขอ้ตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มผีลบงัคบัใช้ และ/หรอื ไม่ผูกพนัตามกฎหมาย และ/หรอื มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิก
ถอน หรอื ยกเลกิ และ/หรอื มเีหตุการณ์หรอืเงื่อนไขใดๆ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการเขา้ท ารายการใน
ครัง้นี้ของบรษิทัฯ กอ็าจส่งผลต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไม่สามารถใหค้วามเหน็ต่อผลกระทบดงักล่าวต่อ
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได ้
 ความเห็นของที่ปรกึษาฯ จดัท าขึ้นภายใต้ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการจดัท า ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัในภายหลงั และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ โดยทีป่รกึษาฯ ไม่มภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงความเหน็ของรายงานความเหน็
ของทีป่รกึษาฯ ฉบบันี้ 
 รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิใจลง
มติการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ของบรษิัทฯ ตามประกาศได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ 
ดงันัน้ การตดัสนิใจอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควรศกึษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน
ครัง้นี้ ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัก่อนท าการลงมต ิเพื่อทีจ่ะไดพ้จิารณาลงมตไิดอ้ย่างเหมาะสม  
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 อย่างไรกต็าม รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ มไิดเ้ป็นการรบัรองผลส าเรจ็ของการเขา้ท ารายการต่างๆ รวมถงึ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่ปรกึษาฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
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ส่วนท่ี 3 : ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
 
3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

สืบเนื่ องจาก บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PJW”) และบริษัทย่อย  
(รวมเรยีกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) ในปัจจุบนั มโีรงงานจ านวนทัง้สิน้ 5 แห่ง โดยมรีายละเอยีดตามตารางดา้นล่างดงันี้ 
ล าดบั โรงงาน การด าเนินงานของโรงงาน สิทธิครอบครอง 

1 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่ขตบางบอน  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ Leasehold 

2 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีอ่ าเภอเมอืง  
จงัหวดัสมุทรสาคร 

• ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
• อาคารคลงัสนิคา้ 

• Freehold 
• Leasehold 

3 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 
และ 3 อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

ผลิตบรรจุภัณฑ์ และชิ้น ส่วน 
ยานยนตพ์ลาสตกิ รวมถงึอาคาร
คลงัสนิคา้ 

Freehold 

4 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงเทยีนจนิ  
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและ
อาคารคลงัสนิคา้ 

Leasehold 

5 โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีงซู  
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ Leasehold 

ทีม่า : บรษิทัฯ 

โดย บรษิัท มลิล์แพค จ ากัด (“MP”) บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นที่มี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ไดด้ าเนินการเช่าพื้นที่บนที่ดนิโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้อยู่ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทีต่ัง้โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิของบรษิทัฯ ทีด่ าเนินกจิการมากว่า 30 ปี กบันายคงศกัดิ ์
เหมณฑารพ (“นายคงศกัด์ิ”) กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยสญัญาเช่าเดมิไดค้รบก าหนดอายุเมื่อวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 13 
พฤศจกิายน 2562 ได้มกีารศึกษาและจดัท าแผนธุรกิจประจ าปี 2563 และพบว่าการยกเลกิสาขาโรงงานบรรจุภณัฑ์ที่
ชลบุรจีะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถประหยดัตน้ทุนค่าผลติในภาพรวมอย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากปัจจุบนัโสหุย้การผลติทีบ่าง
บอนต ่ากว่าที่ชลบุร ีอีกทัง้นอกเหนือจากการท าธุรกิจโรงงานผลติบรรจุภณัฑ์แล้ว  โรงงานชลบุรไีด้มีการผลติชิ้นส่วน 
ยานยนต์ด้วย ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 บรษิัทฯ ได้รบังานโมเดลใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทยอยเริม่ผลติเพื่อจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ในปี 2563-2564 ท าให้มีความต้องการใช้พื้นที่ส าหรับการผลิตและจัดเก็บสินค้าเพิ่มขึ้น  อีกทัง้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า การบรหิารจดัการต้นทุนทีส่าขาบางบอนยงัมปีระสทิธภิาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบ
กับมีคนงานซึ่งมีทกัษะเฉพาะทางและอยู่กับบรษิัทฯ มาเป็นเวลานาน ท าให้การย้ายฐานการผลิตอาจท าให้บริษัทฯ 
สญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นต้นทุน และบุคลากร จงึท าใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า MP ควรท า
สญัญาเช่าทีด่นิต่อไปอกี 1 ปี และใหศ้กึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการเขา้ซื้อทีด่นิจากผูใ้หเ้ช่าต่อไป จงึไดม้มีตอินุมตัใิห ้
MP ต่อสญัญาเช่าพืน้ทีบ่นทีด่นิโฉนดเลขที ่24421 จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 โดยมอีตัราค่าเช่าเท่ากบั 651,300 บาทต่อ
เดอืน (ตารางเมตรละ 130 บาท) หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิค่าเช่าทัง้สิน้ 7,815,600 บาท เนื่องจาก MP มคีวามจ าเป็นต้อง
เช่าพืน้ทีด่งักล่าวเพื่อประกอบกจิการโรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบักบัความต้องการของ
ลูกคา้รายหลกัของ MP ในระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการเขา้ซื้อทีด่นิจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
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อย่างไรกต็าม นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิดงักล่าว มคีวามประสงคท์ีจ่ะขายทีด่นิพรอ้มสิง่
ปลูกสรา้งทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีใ่หเ้ช่าดงักล่าว นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ จงึไดม้กีารเสนอขายทีด่นิดงักล่าวใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ 
ในฐานะผู้เช่า และได้แจ้งให้บรษิัทฯ ได้พจิารณาที่จะซื้อที่ดนิดงักล่าวก่อนบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ซื้อที่ดิน
พร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดนิโฉนดเลขที ่24421 ตัง้อยู่ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนาย 
คงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เน่ืองจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
แลว้ว่า การเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวสามารถลดภาระค่าเช่า รวมถงึท าให ้MP สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคลอ้งตามแผนธุรกจิประจ าปี 2563 ของกลุ่มบรษิทัฯ 

 ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ย 

 (1) รายการได้มาซ่ึงสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผ ยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่
มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 2.04 ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิง่ตอบแทน อ้างองิจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และเมื่อนับรวมกบั
ขนาดรายการยอ้นหลงัในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาของบรษิทัฯ ทีม่ขีนาดรายการสะสมตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน
เท่ากบัรอ้ยละ 0.43 จะท าใหบ้รษิทัฯ มขีนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ัง้หมดเท่ากบัรอ้ยละ 2.47 ซึง่มขีนาดรายการน้อย
กว่ารอ้ยละ 15 และไม่มกีารออกหลกัทรพัยเ์ป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ในครัง้นี้ ดงันัน้การท ารายการดงักล่าว
จึงอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทโดยบริษัทฯ ไม่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ตอ้งเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารท ารายการดงักล่าว 
 (2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ”) 
เนื่องจากนายคงศักดิ ์เหมมณฑารพ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562  
นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบรษิัทฯ จ านวน 88,241,747 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 15.37 ของจ านวนหุ้นทีอ่อก
และจ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบั 60.00 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ (มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธติามงบการเงนิทีต่รวจสอบ
แล้วของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีพร้อมทัง้แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ 
โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 
 
3.2 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) จะเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่24421 ตัง้อยู่
ที ่แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
บรษิทัฯ ซึง่ ณ ปัจจุบนั ทีด่นิดงักล่าวเป็นทีต่ัง้โรงงานผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของบรษิทั มลิล์แพค จ ากดั (“MP”) บรษิทั
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ย่อยของบรษิทัฯ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้รบัอนุมตักิารเขา้ท ารายการจากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 ของ
บรษิัทฯ ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่ 22 เมษายน 2563 และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 โดย
บรษิทัฯ จะด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ด 
 
3.3 คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา 
3.3.1 ร่างสญัญาซื้อขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างระหว่างนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ กบับริษทัฯ  

ผูซ้ื้อ : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
ผูข้าย : นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : นายคงศักดิ ์เหมมณฑารพ เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายคงศักดิ ์ 
เหมมณฑารพ ถอืหุ้นในบรษิทัฯ จ านวน 88,241,747 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 15.37 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
นอกจากนี้ นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ยงัเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามและผู้
ถือหุ้นของ MP บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของ
จ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดย ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 นายคง
ศกัดิ ์เหมมณฑารพ ถือหุ้นใน MP จ านวน 1 หุ้น หรอืคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
0.008 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MP 

สาระส าคญัของสญัญา : - ซื้อ-ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 เลขที่ดิน 277 ต าบลคลองบางบอน  
อ าเภอบางบอน  จงัหวดักรุงเทพมหานคร เน้ือทีด่นิ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตาราง
วา พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนที่ดนิดงักล่าวในราคา 60.00 ล้านบาท โดยแบ่ง
ช าระออกเป็น 2 งวด ไดแ้ก่ 
• งวดที ่1 ช าระจ านวน 6.00 ล้านบาท ในวนัทีท่ าหนังสอืสญัญาจะซื้อ

จะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 
• งวดที่ 2 ช าระจ านวน 54.00 ล้านบาท ในวันที่จดทะเบียนโอน

กรรมสทิธิท์ีด่นิทีจ่ะซื้อจะขายใหก้บัผูซ้ิ้อเรยีบรอ้ยแลว้ โดยการนัดวนั
โอนกรรมสิทธิท์ี่ดินที่จะซื้อจะขายนั ้น ผู้ขายจะแจ้งวันนัดโอน
กรรมสิทธิใ์ห้กับผู้ซื้อทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 7 วัน 
เพื่อไปจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ ณ ส านักงานทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง   

- ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิทีจ่ะซื้อจะขาย ผู้ขายและผู้ซื้อตกลง
ช าระฝ่ายละครึ่ง ส่วนค่าภาษีเงนิได้จากการขายที่ดินที่จะซื้อจะขาย ค่า
อากร และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทุกชนิดเกี่ยวกบัการโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิที่จะซื้อ
จะขายนัน้ ผูข้ายตกลงเป็นผูช้ าระทัง้หมด 

- กรณีที่ผูข้ายผดิสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด หรอืไม่ไปโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิทีจ่ะ
ซื้อจะขาย ผูซ้ื้อมสีทิธฟ้ิองบงัคบัใหป้ฏบิตัติามสญัญา หรอืเรยีกค่าเสยีหาย
จากผูข้ายได ้

- กรณีทีผู่ซ้ื้อผดิสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด ผูข้ายมสีทิธริบิเงนิมดัจ าหรอืเงนิทีช่ าระ
มาแลว้ทัง้หมด และบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ รวมทัง้เรยีกค่าเสยีหายจากผูซ้ื้อ
ได ้
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3.3.2 สญัญาเช่าท่ีดินระหว่างนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ กบั MP ลงวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

ผูเ้ช่า : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั (“MP”) บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ผูใ้หเ้ช่า : นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : นายคงศักดิ ์เหมมณฑารพ เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายคงศักดิ ์ 
เหมมณฑารพ ถอืหุ้นในบรษิทัฯ จ านวน 88,241,747 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 15.37 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
นอกจากนี้ นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ยงัเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามและผู้
ถือหุ้นของ MP โดย ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
ถอืหุ้นในบรษิทัฯ จ านวน 1 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.008 ของจ านวน
หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MP 

สาระส าคญัของสญัญา : - สถานที่เช่ามีจ านวนเนื้อที่ 2-1-64.0 ไร่ (964.0 ตารางวา) หรือคิดเป็น
พืน้ทีใ่ชส้อยเท่ากบั 5,010 ตารางเมตร 

- ระยะเวลาเช่าทัง้สิน้ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 
- อตัราค่าเช่าเท่ากบั 130 บาทต่อตารางเมตร หรอืคดิเป็นค่าเช่ารวมทัง้สิ้น 

651,300 บาทต่อเดอืน 
- ผู้ให้เช่าตกลงว่า จะให้สทิธิผ์ู้เช่าต่ออายุในปีถดัไปในระยะเวลาการเช่าที่

คล้ายกนัก่อนที่จะชกัชวนผูเ้ช่ารายใหม่ และค่าเช่าในปีที่ 2 ค่าเช่าจะปรบั
เพิม่ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 จากค่าเช่าในปัจจุบนั 

- เมื่อสญัญาเช่าสิ้นสุดลง ผูเ้ช่าจะออกจากสถานทีเ่ช่าและขนย้ายทรพัย์สนิ
ส่วนตวัและบุคลากรของผูเ้ช่าออกจากสถานที่เช่า และส่งมอบคนืสถานที่
เช่าในสภาพทีด่แีละพรอ้มใหเ้ช่าได ้ภายใน 45 วนั นับจากวนัทีส่ญัญาเช่า
สิน้สุดลง 

 
3.4 การค านวณขนาดรายการ 

3.4.1 รายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
การเขา้ท ารายการซื้อทีด่นิจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ในครัง้นี้ เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ตาม

ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ เมื่อค านวณขนาดรายการโดยอ้างองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 

เกณฑ ์  วิธีการค านวณ 
มูลค่าตามบญัชีของ 
สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 

= ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากเป็นทีด่นิจงึไม่มมีลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ

ก าไรสุทธิจากการ 
ด าเนินงานปกติ 

= ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากเป็นทีด่นิจงึไม่มกี าไรสุทธ ิ

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนทีช่ าระ / สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 
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เกณฑ ์  วิธีการค านวณ 
= 60,000,000.00 / 2,947,042,471.67 
= 2.04% 

มูลค่าของหลกัทรพัยท่ี์บริษทั
จดทะเบยีนออกให้เพื่อเป็น
ส่ิงตอบแทนการได้มาซ่ึง
สินทรพัย ์

= ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากบรษิทัฯ ไมม่กีารออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 

 
เมื่อพจิารณาขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ตามตารางขา้งต้น ดว้ยวธิกีารค านวณตามเกณฑ์ต่างๆ 

ภายใต้ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ โดยการค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ซึ่งได้รบัการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ พบว่า ขนาดรายการดงักล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตาม
เกณฑม์ลูค่าสิง่ตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ 2.04 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และเมื่อนับรวมกบัขนาดรายการยอ้นหลงัใน
รอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาของบรษิทัฯ ทีม่ขีนาดรายการสะสมตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 0.43 จะท า
ใหบ้รษิทัฯ มขีนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ัง้หมดเท่ากบัรอ้ยละ 2.47 ซึ่งมขีนาดรายการน้อยกว่ารอ้ยละ 15 และไม่มี
การออกหลกัทรพัย์เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้  ดงันัน้การท ารายการดงักล่าวจงึอยู่ภายใต้อ านาจ
อนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัโดยบรษิทัฯ ไม่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และไม่ตอ้งเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารท ารายการดงักล่าว 
 
3.4.2 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ของบรษิทัฯ เขา้ขา่ยเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ เน่ืองจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ เขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัฯ เน่ืองจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่18 มนีาคม 2562 
นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ถือหุ้นในบรษิัทฯ จ านวน 88,241,747 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 15.37 ของจ านวนหุ้นทีอ่อก
และจ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ นอกจากนี้ นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ยงัเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามและผู้
ถือหุ้นของ MP โดย ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ถือหุ้นใน MP จ านวน 1 หุ้น หรอืคดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 0.008 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MP 

ดงันัน้ การท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ จงึเขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ ซึ่งในการค านวณขนาดรายการ บริษัทฯ ได้อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 โดยมขีนาดรายการเท่ากบั 60.00 ลา้นบาท ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ (มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธติามงบการเงนิทีต่รวจสอบแล้วของบรษิทัฯ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัที พรอ้มทัง้แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ โดยจะต้องไดร้บัการ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีทิธลิงคะแนน ซึง่ไดแ้ก่ 
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ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไมม่ีสิทธิลงคะแนน 
จ านวนหุ้นท่ีถือครองในบริษทัฯ 

ณ 18 มี.ค. 2562 % ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. นางมาล ีเหมมณฑารพ (ภรรยาของนายคงศกัดิ)์ 101,725,566 17.72 
2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 88,241,747 15.37 

รวม 189,967,313 33.09 
 
3.5 รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์จะได้มา 

ประเภททรพัยสิ์น  ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 
รายละเอียดของท่ีดิน ทีด่นิจ านวน 1 แปลง ขนาด 2-1-64.0 ไร่ (964.0 ตารางวา) 

ตัง้อยู่ที ่เลขที ่19 และ 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง อาคาร 6 หลงั รวมพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้สิน้ 5,596.75 ตารางเมตร ประกอบดว้ย  
1. อาคารส านักงานและโกดงั 2 ชัน้  
2. อาคารโกดงั 2 ชัน้ 
3. อาคารพกัอาศยัและโกดงั 3 ชัน้ 
4. อาคารเกบ็ของชัน้เดยีว 
5. อาคารเกบ็ของและหอ้งขยะ 
6. อาคารป้อมยาม 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ตัง้อยู่ที ่เลขที ่19 และ 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 24421 
เน้ือท่ีดิน 2-1-64.0 ไร่ (964.0 ตารางวา) 
พื้นท่ีใช้สอย 5,596.75 ตารางเมตร 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ กรรมสทิธิส์มบูรณ์ (Freehold) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
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ภาพสถานท่ีตัง้ของท่ีดินท่ีเข้าท ารายการในครัง้น้ี 

 
ทีม่า : บรษิทัฯ 

 
ทีม่า : บรษิทั 

 
โดยมรีายละเอยีดสิง่ปลูกสรา้งไดแ้ก่ 1) อาคารส านักงานและโกดงั 2 ชัน้, 2) อาคารโกดงั 2 ชัน้, 3) อาคารพกั

อาศัยและโกดัง 3 ชัน้, 4) อาคารเก็บของชัน้เดียว , 5) อาคารเก็บของและห้องขยะ, และ 6) อาคารป้อมยาม โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

50



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเรื่องการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ส่วนที ่3 - หน้า 8 

ล าดบั บ้านเลขท่ี เน้ือท่ีใช้สอยรวม 
(ตารางเมตร) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

1. อาคารส านักงานและโกดงั 2 ชัน้ 2,268.00 29 
2. อาคารโกดงั 2 ชัน้ 2,060.00 29 
3. อาคารพกัอาศยัและโกดงั 3 ชัน้ 980.75 29 
4. อาคารเกบ็ของชัน้เดยีว 225.00 29 
5. อาคารเกบ็ของและหอ้งขยะ 40.00 29 
6. อาคารป้อมยาม 23.00 29 
 รวม 5,596.75  

 
ภาพด้านหน้าของส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเข้าท ารายการในครัง้น้ี 

 
ทีม่า : บรษิทัฯ 

ตวัอยา่งภาพสถานท่ีภายในส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเข้าท ารายการในครัง้น้ี 

 
    ทีม่า : บรษิทัฯ 
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     ทีม่า : บรษิทัฯ  
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ส่วนที ่3 - หน้า 10 

3.6 มูลค่ารวมและเกณฑท่ี์ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
 บรษิัทฯ จะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้อยู่ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ  ในราคาเท่ากบั 60.00 
ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 
 
3.7 เง่ือนไขการท ารายการ 

บรษิัทฯ จะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้อยู่ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ 
ไดร้บัอนุมตักิารเขา้ท ารายการจากทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 22 เมษายน 
2563 และคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรว็
ทีสุ่ด 
 
3.8 แหล่งท่ีมาของเงินทุนและแผนการใช้เงินในการเข้าท ารายการ 
 บรษิทัฯ วางแผนจะใชเ้งนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทัง้จ านวน 60.00 ลา้นบาท ส าหรบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
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ส่วนท่ี 4 : ภาพรวมการประกอบธรุกิจ และผลการด าเนินงาน 
 
4.1 บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (“PJW”) 
4.1.1 ข้อมูลเบือ้งต้น 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั : 8 กนัยายน 2554 (แปลงสภาพมหาชน) 
เลขทีท่ะเบยีนนิตบิุคคล : 0107554000208 
ทีต่ัง้บรษิทั : เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบาง

บอน กทม. 
ทุนจดทะเบยีน : 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็น  

หุน้สามญัจ านวน 574,080,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็น  

หุน้สามญัจ านวน 574,079,945 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และ

ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพตามรูปแบบความ
ต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) 
เป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป โดยใชก้ระบวนการผลติหลกั 2 ประเภท คอื การ
เป่า (Blow Molding) และการฉีด  (Injection Molding) และพ่นสี
ผลติภณัฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ตามความต้องการ
ของลูกคา้แบบครบวงจร 

 
4.1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั(มหาชน) (“บรษิทั”หรอื“PJW”) ประกอบธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่าย บรรจุ
ภณัฑพ์ลาสตกิประเภท ขวดและฝา และชิน้ส่วนพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ทีม่คีุณภาพ ตามรูปแบบความตอ้งการ ใชง้าน
ของลูกค้าซึ่งเป็นผลติภัณฑ์ที่มตีราสนิค้า(Brand) ที่เป็นที่รู้จกัในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บรโิภคโดยทัว่ใป การ ผลิต
สนิคา้ของบรษิทัจะมาจากกระบวนการผลติหลกั 2 ประเภทคอืการเป่า (Blow Molding) ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ประเภท ขวด
และแกลลอนในรูปทรงต่าง ๆ และการฉีด (Injection Molding) ได้แก่ ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต์ ทัง้นี้ผลติภณัฑ์บรรจุภณัฑ์พลาสตกิทีบ่รษิทัผลติมหีลากหลายประเภทไดแ้ก่ น ้ามนัหล่อลื่น นมและนม 
เปรี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์สารเคมีส าหรบัใช้ในการเกษตร และ ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ ซึง่วตัถุดบิส่วนใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติมาจากเมด็พลาสตกิประเภทโพลเิอทลินิ (Polyethylene) และ
เมด็พลาสตกิโพลโิพรพลินิ (Polypropylene)  
 
ลกัษณะผลติภณัฑ ์
 บรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยผลิตนัน้ แบ่งได้ตามประเภทของการ 
น าไปใชง้านของลูกคา้ไดด้ง้นี้ 

ก) บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรนับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายบรรจุ 
ภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และด้งในขนาดและรูปทรงต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นบรรจุภณัฑ์พลาสติก ส าหรบับรรจุ
น ้ามนัหล่อลื่นหลากหลาย บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่นประเภท
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ขวด แกลลอนและถงั ในขนาดและรปูทรงต่าง ๆไดต้ามความต้องการของลูกคา้ ตัง้แต่ขนาดเลก็ทีม่ขีนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 
1, 3, 4, 5 และ 6 ลติร และขนาดใหญ่ทีม่ขีนาดบรรจุ 18 ลติร และ 20 ลติร 

 

 
 

ข) บรรจภุณัฑพ์ลาสติกส าหรนับรรจนุมและนมเปร้ียว บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
ส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภณัฑ์พลาสตกิทีใ่ชบ้รรจุนมและนมเปรี้ยวทีผ่ลติ
จะตอ้งสมัผสักบัอาหารโดยตรง ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบักระบวนการผลติบรรจุภณัฑ ์พลาสตกิส าหรบับรรจุนม
และนมเปรี้ยว โดยบรษิัทฯ ไดแ้ยกส่วนของกระบวนการผลติและการท างาน ออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็นหอ้งระบบ
ปิด (Clean Room) และแยกเครื่องสกัรที่ใชใ้นการผลติและพนักงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการผลติออกจากสายการผลติ
อื่น เพื่อเป็นการป้องกนัการปนเป้ือนของฝุ่ น ละอองและแบคทเีรยีและสามารถควบคุมคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ของ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดย
บรรจุภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ สามารถผลติได้มขีนาดบรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลติร และ 5 
ลติร 
 

 
ค) บรรจภุณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจสิุนค้าอุปโภค-บริโภคและน ้ายาเคมี บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑ์พลาสตกิส าหรบับรรจุสนิคา้อุปโภคและบรโิภค เช่น บรรจุภณัฑ์ส าหรบับรรจุน ้ายาท าความ สะอาด และน ้ายา
เคม ีไดแ้ก่น ้ายาลา้งหอ้งน ้าและสุขภณัฑน์ ้ายาท าความสะอาดพืน้ น ้ายาลา้งจาน ยาก าสดั ศตัรพูชื ยาฆา่หญา้ บรรจุภณัฑ์
ส าหรบับรรจุน ้ายาปรบัผา้นุ่ม บรรจุภณัฑส์ าหรบับรรจุแป้งทาตวั เป็นตน้ 
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ง) ช้ินส่วนพลาสติกส าหรนัยานยนต์ บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกใหแ้ก่ลูกคา้ของบรษิทัฯ 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผู้ผลติและจดัหาอุปกรณ์ขัน้ที่ 1 (1st Tier Supplier) 
โดยผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะน าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปเป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนตไ์ดแ้ก่ ถงับรรจุน ้าส าหรบัท าความสะอาดกระจกหน้า ถงับรรจุน ้าระบาย ความรอ้นส าหรบัหมอ้น ้า ท่อแอร ์
(“Duct”) ฝาครอบทา้ยรถกระบะ (“Lid”) สปอยเลอร ์ฝาพลาสตกิครอบ เกยีร ์เป็นดน้ 

 

 
จ) ช้ินส่วนยานยนต์พ่นสี บรษิัทฯ เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์พ่นส ีให้แก่ลูกคา้ ภายใต้ ตราสนิ 

คา้ ของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ รวมทัง้ใหบ้รกิารฉีดขึน้รปู ซุป และพ่นสผีลติภณัฑ์พลาสตกิใหก้บับรษิทัซึ่งเป็นผูผ้ลติรถยนต ์
(Product Maker) ซึง่จะน าผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไปเป็นส่วนประกอบในชิน้ส่วนของรถยนต ์
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โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรษิทัมบีรษิทัย่อย 4 บรษิทั ดงันี้ 

บริษทัย่อย ธรุกิจ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

ของบริษทัฯ 
1. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั ผลติและ จ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ  99.98 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ์ แพคเกจจิง้ จ ากดั จ าหน่ายฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 99.97 
3. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั บรกิารทดสอบทาง วทิยาศาสตร์ สอบเทยีบมาตรฐานการทดสอบและ

วเิคราะหก์ารปฏบิตัทิางกายภาพและเคม ี
99.99 

4. บรษิทั ปัญจวฒันา(เทยีนจนี) พลาสตกิ 
จ ากดั 

ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัน ้ามนัหล่อลื่น ใหแ้ก่ลูกคา้
ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  

100.00 

5. บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงชู) พลาสตกิ 
จ ากดั 

ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่นใหแ้ก่
ลุกคา้ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

100.00 

 
ปัจจบุนับรษิทัและบรษิทัย่อยมโีรงงานผลติสนิคา้ 5 แหง่ ดงันี้ 

ท่ีตัง้โรงงาน บริษทัท่ีด าเนินงาน ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต 
ขนาดของ
ท่ีดินและ
โรงงาน 

ครอบครองหรือเช่า 
(หากเช่าขอรายละเอียดค่าเช่า และ

ระยะเวลาของสญัญา) 

1. โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่ขตบางบอน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บมจ.ปัญจวฒันา
พลาสตกิ 
บจก.มลิลแ์พค 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

3,856 ตร.ม. 
การเชา่ 
ค่าเชา่ : 651,300.00 บาท/เดอืน 
ระยะเวลา : 01/01/2563 - 31/12/2563 

2. โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีอ่ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสมุทรสาคร 

บมจ.ปัญจวฒันา
พลาสตกิ 
บจก.มลิลแ์พค 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

36,812.80 ตร.
ม. 

ครอบครอง 

อาคารเกบ็สนิคา้ 5,000 ตร.ม. 
การเชา่ 
ค่าเชา่ : 500,000บาท/เดอืน 
ระยะเวลา : 01/03/2562 - 01/02/2565 
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ท่ีตัง้โรงงาน บริษทัท่ีด าเนินงาน ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต 
ขนาดของ
ท่ีดินและ
โรงงาน 

ครอบครองหรือเช่า 
(หากเช่าขอรายละเอียดค่าเช่า และ

ระยะเวลาของสญัญา) 

อาคารเกบ็สนิคา้ 4,200 ตร.ม. 
การเชา่ 
ค่าเชา่ : 147,000.00 บาท /เดอืน 
ระยะเวลา : 18/04/2562 - 17/04/2563 

3. โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีน่คิม 
อุตสาหกรรมป่ินทอง 2  อ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุร ี

บมจ.ปัญจวฒันา
พลาสตกิ 

บรรจุภณัฑแ์ละ
ชิน้ส่วนยานยนต ์

33,506.00 ตร.
ม. 

ครอบครองกรรมสทิธิ ์

4. โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีน่คิม 
อุตสาหกรรมป่ินทอง 3 อ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุร ี

บมจ.ปัญจวฒันา
พลาสตกิ 

อาคารเกบ็สนิคา้ 
15,778.00 ตร.

ม. 
ครอบครองกรรมสทิธิ ์

5. โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่มอีงเทยีนจนิ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

บจก.ปัญจวฒันา (เทยีน
จนิ) พลาสตกิ บรรจุภณัฑ์

พลาสตกิ 
5,188.29 ตร.ม. 

การเชา่ 
ค่าเชา่ : 171,213.57 หยวน /เดอืน 
ระยะเวลา : 01/11/2562 - 31/10/2568 

อาคารเกบ็สนิคา้ 1,350.00 ตร.ม. 
การเชา่ 
ค่าเชา่ : 49,275.00 หยวน /เดอืน 
ระยะเวลา : 01/09/2562 - 31/08/2563 

6. โรงงานทีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีงซู 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

บจก.ปัญจวฒันา (เจยีง
ซู) พลาสตกิ 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

8,334.99 ตร.ม. การเชา่ 
ค่าเชา่ : 250,050  หยวน /เดอืน 
ระยะเวลา : 01/03/2561 - 28/02/2564 
 
ค่าเชา่ : 283,806.75 หยวน /เดอืน 
ระยะเวลา : 01/03/2564 - 28/02/2566 

 
โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามภูมศิาสตร์ 

รายละเอียด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายในต่างประเทศ 2,483.21 90.05 2,417.76 89.71 2,730.70 91.44 2,683.17  85.03 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ  266.53 9.67 271.37 10.07 239.21 8.01 269.90  8.55 
รายไดจ้ากการขายรวม  2,49.74  99.73 2,689.13 99.78 2,969.91 99.45 2,953.07  93.58 
รายไดจ้ากงานโครงการ  - - - - 6.93 0.23 187.42  5.94 
รายไดอ้ื่น ๆ  7.58 0.27 5.83 0.22 9.62 0.32 15.04  0.48 

รวมรายได้ 2,757.32 100.00 2,694.96 100.00 2,986.46 100.00 3,155.52  100.00 

 
โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามกลุ่มผลติภณัฑ์ 

รายละเอียด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท 
อตัรา
การ
เติบโต 

ล้านบาท 
อตัรา
การ
เติบโต 

ล้านบาท 
อตัรา
การ
เติบโต 

ล้านบาท 
อตัรา
การ
เติบโต 

ภาชนะบรรจุภณัฑน้์ามนัหล่อลื่น  1,477.72  9.29  1,475.65  -0.14  1,607.37  8.93     1,342.09  -16.50 

ภาชนะบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว  369.56  10.93  337.21  -8.75  357.91  6.14  424.18 18.52 
ภาชนะบรรจุภณัฑส์นิคา้อปุโภค  
บรโิภคและน้ายาเคม ี 

201.41  (26.58)  203.03  0.80  216.43  6.60  
190.06 -12.18 

ชิน้ส่วนส่วนยานยนต์  701.04  (7.93)  673.22  -3.97  788.20  17.08  996.74 26.46 
รวมรายได้จากการขาย 2,749.73  1.05  2,689.13  -2.20  2,969.91  10.44     2,953.07  -0.57 
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รายไดจ้ากงานโครงการ  0.00  0.00  0.00  0.00  6.93  100.00  187.416 2,604.47 
รายไดอ้ื่น  7.58  29.13  5.83  -23.09  9.62  65.18  15.038 56.34 

รายได้รวม  2,757.32  1.12  2,694.96  -2.26  2,986.46  10.82     3,155.52  5.66 

 
4.1.3 รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ (ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2563) 

ล าดบั รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นาย ด าร ิสุโขธนัง ประธานกรรมการ และ กรรมการอสิระ 
2. นาย ววิรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร และ กรรมการ 
3. นาย สาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ กรรมการ 
4. นาย คงศกัดิ ์เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการบรษิทั 
5. นาง มาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ 
6. นาย พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการ 
7. น.ส. จรญัญา แสงสุขด ี กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นาย เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 
9. นาย ณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

           ที่มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
4.1.4 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ล าดบัแรก (ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2562)   

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นางมาล ีเหมมณฑารพ 101,725,566 17.72 
2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 88,241,747 15.37 
3. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 69,405,360 12.09 
4. นายพริุฬห ์เหมมณฑารพ 35,688,640 6.22 
5. นายสาธติ เหมมณฑารพ 32,661,428 5.69 
6. นายสุนทร ศรปีรชัญาอนันต ์ 20,884,880 3.64 
7. นายเสกสรร ครองพาณิชย ์ 11,400,000 1.99 
8. นายเพิม่ศกัดิ ์โกศลพนัธุ ์ 8,484,800 1.48 
9. นายวเิชยีร ศรมีุนินทรน์มิติ 8,295,900 1.45 
10. น.ส.อลษิา ครองพาณิชย ์ 6,400,000 1.11 
11. อื่น ๆ 190,891,624 33.25 

รวม 574,079,945 100.00  
ทีม่า: บรษิทัฯ 

 
4.1.5 สรปุงบการเงิน และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
4.1.5.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ)* 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ)* 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 38.36  1.58  110.76  4.33  134.92  4.67  27.91  0.95  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 - 0.00 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 486.05  20.04  534.93  20.91  704.41  24.37  676.40  22.95  

สนิคา้คงเหลอื  270.69  11.16  263.75  10.31  280.10  9.69  316.73  10.75  

รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระงานโครงการ        0.00  

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สนิทรพัยง์านโครงการ 0.00  0.00  0.00  0.00  32.91  1.14  0.00  0.00  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 89.01  3.67  14.16  0.55  27.38  0.95  38.85  1.32  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 884.11  36.45  923.59  36.11  1,179.72  40.81  1,131.94  38.41  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน       
  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย                 

เงนิฝากทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้                 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย                 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,498.36  61.77  1,566.25  61.24  1,620.97  56.08  1,721.08  58.40  

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 7.50  0.31  7.09  0.28  6.40  0.22  8.22  0.28  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.00  0.00  1.75  0.07  3.51  0.12  6.70  0.23  

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 35.56  1.47  59.08  2.31  80.00  2.77  79.09  2.68  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 1,541.42  63.55  1,634.17  63.89  1,710.88  59.19  1,815.10  61.59  

รวมสินทรพัย ์ 2,425.53  100.00  2,557.76  100.00  2,890.60  100.00  2,947.04  100.00   
       

  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
  

หน้ีสินหมนุเวียน       
  

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 390.20  16.09   363.58  14.21  642.44  22.23  864.68  29.34  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลอื่น             0.00  0.00  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย             0.00  0.00  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 362.14  14.93  460.18  17.99  602.54  20.84  448.16  15.21  

หนี้สนิสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

- เงนิกูย้มืระยะยาว 132.56  5.47  199.95  7.82  143.00  4.95  161.30  5.47  

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3.19  0.13  1.80  0.07  2.83  0.10  2.92  0.10  

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 1.09  0.04  1.68  0.07  0.34  0.01  1.81  0.06  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 76.14  3.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

เงนิรบัล่วงหน้างานโครงการ 0.00  0.00  0.00  0.00  31.03  1.07  0.00  0.00  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 23.79  0.98  3.71  0.15  3.08  0.11  5.27  0.18  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 989.11  40.78  1,030.90  40.30  1,425.25  49.31  1,484.13  50.36  
      - 

  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน     - - 
  

เงนิกูย้มืระยะยาว 304.69  12.56  439.94  17.20  390.86  13.52  380.23  12.90  

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3.03  0.12  1.98  0.08  4.65  0.16  4.61  0.16  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  39.67  1.64  46.17  1.81  53.73  1.86  62.49  2.12  

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 2.84  0.12  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ)* 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น 0.02  0.00  0.02  0.00  0.01  0.00  0.02  0.00  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 350.25  14.44  488.12  19.08  449.25  15.54  447.35  15.18  

รวมหน้ีสิน 1,339.36  55.22  1,519.02  59.39  1,874.51  64.85  1,931.49  65.54  
    

 
  

  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
  

ทุนจดทะเบยีน       
  

หุน้สามญั 574,080,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 
บาท 

287.04  11.83  287.04  11.22  287.04  9.93  287.04  9.74  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 
    

  
  

หุน้สามญั 574,080,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 
บาท 

287.04  11.83  287.04  11.22  287.04  9.93  287.04  9.74  

ส่วนเกนิ (ต ่า) กว่ามลูค่าหุน้สามญั 338.13  13.94  338.13  13.22  338.13  11.70  338.13  11.47  

ก าไรสะสม 
 

              

จดัสรรแลว้         

ส ารองตามกฎหมาย 28.70  1.18  28.70  1.12  28.70  0.99  28.70  0.97  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 423.89  17.48  383.21  14.98  371.45  12.85  393.79  13.36  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้         

ผลต่างการซื้อสนิทรพัยก์ลุ่มกจิการเดยีวกนั         

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิ  ภายใตก้าร
ควบคมุเดยีวกนั            

3.09  0.13  3.09  0.12  3.09  0.11  3.09  0.10  

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในตา่งประเทศ 5.32  0.22  (1.42) (0.06) (12.32) (0.43) (35.19) (1.19)  

รวมส่วนของบรษิทัใหญ ่ 1,086.17  44.78  1,038.75  40.61  1,016.09  35.15  1,015.56  34.46  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 
                                

-     
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,086.17  44.78  1,038.75  40.61  1,016.09  35.15  1,015.56  34.46  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,425.53  100.00  2,557.76  100.00  2,890.60  100.00  2,947.04  100.00  

 
4.1.5.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบก าไรขาดทุน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ)* 

30 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ)* 

30 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ)* 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
  

รายไดจ้ากการขาย  2,749.73  99.73  2,689.13  99.78  2,969.91  99.45  2,953.07  93.58  

รายไดจ้ากงานโครงการ     6.93  0.23  187.42  5.94  

รายไดอ้ื่น 7.58  0.27  5.83  0.22  9.63  0.32  15.04  0.48  

รวมรายได้ 2,757.32  100.00  2,694.96  100.00  2,986.46  100.00  3,155.52  100.00  

 
      

  

ค่าใช้จ่าย       
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งบก าไรขาดทุน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ)* 

30 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ)* 

30 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ)* 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 2,284.17  82.84  2,295.20  85.17  2,597.06  86.96  2,472.03  78.34  

ตน้ทุนจากงานโครงการ     6.81  0.23  184.08  5.83  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 95.32  3.46  108.46  4.02  109.25  3.66  103.61  3.28  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 197.73  7.17  222.35  8.25  248.12  8.31  277.69  8.80  

ตน้ทุนทางการเงนิ       34.62  1.26  36.82  1.37  38.09  1.28  55.44  1.76  

รวมค่าใช้จ่าย 2,611.84  94.72  2,662.82  98.81  2,999.32  100.43  3,092.86  98.01  
       

  

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 145.48  5.28  32.14  1.19  (12.86) (0.43) 62.66  1.99  

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้ 4.49  0.16  -1.82  (0.07) (1.11) (0.04) (0.67) (0.02) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี 140.99  5.11  33.96  1.26  (11.75) (0.39) 63.33  2.01  

 
    

  
  

รายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในก าไรหรอืขาดทุน 

        

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(3,234.58
) 
 

(117.31) 
 

      

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่หน่วยงาน
ในต่างประเทศ 

(8.14) (0.30) (6.74) (0.25) (10.90) (0.37) (22.87) (0.72) 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี (11.37) (0.41) (6.74) (0.25) (10.90) (0.37) (17.91) (0.57) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 129.61  4.70  27.23  1.01   (22.65)  (0.76) 45.41  1.44  

 
 
4.1.5.3 สรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม 

งวดปีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 

2559 

งวดปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 

2560 

งวดปีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 

2561 

งวดปีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 

2562 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.89 0.90 0.83 0.76 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเรว็ เท่า 0.53 0.63 0.59 0.47 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้ เท่า 5.54 5.27 4.79 4.28 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 64.94 68.34 75.11 84.17 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า 5.99 5.58 4.89 4.71 
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 60.06 64.49 73.66 76.51 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ % 16.93 14.65 12.55 16.29 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 5.28 1.19 -0.43 1.99 

อตัราก าไรสุทธ ิ % 5.11 1.26 -0.39 2.01 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 13.40 3.20 -1.14 6.23 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
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อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม 

งวดปีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 

2559 

งวดปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 

2560 

งวดปีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 

2561 

งวดปีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 

2562 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 5.71 1.36 -0.43 2.17 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 19.21 13.84 10.45 15.14 
อตัราหมุนของสนิทรพัยร์วม เท่า 1.13 1.08 1.10 1.08 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม เท่า 0.55 0.59 0.65 0.66 
อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.23 1.46 1.84 1.90 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระทางการเงนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.77 0.97 1.17 1.39 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 4.20 0.87 -0.34 1.13 

 
4.1.6 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
4.1.6.1 ผลการด าเนินงาน 

รายได ้

 บรษิัทฯ มรีายได้รวมในปี 2559 – 2562 จ านวน 2,757.32 ล้านบาท 2,694.96  ล้านบาท 2,986.46 ล้านบาท 
และ 3,155.52 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดห้ลกัมาจากการขาย  

ในปี 2560 บรษิัทฯ มรีายไดร้วมลดลง 62.36 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.26 เนื่องจากยอดขายของลูกคา้กลุ่ม
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์น้ามนัหล่อลื่นทีม่ยีอดขายลดลงอย่างมากในไตรมาสที ่3 จากสภาวะตลาดในประเทศ อย่างไรกด็ ี
แนวโน้มเริม่ดขีึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์นมและนมเปรี้ยวมกีาร
ยกเลิกผลิตภัณฑ์บางตัวซึ่งเป็นตลาดส่งออกต่างประเทศท าให้ยอดขายลดลงจากปีก่อน ในส่วนลูกค้ากลุ่มชิ้นส่วน
พลาสตกิทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมยานยนตม์ยีอดขายทีล่ดลงเนื่องจากอยู่ระหว่างปลายโมเดลและกาลงัจะม ีMinor Change  

ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมเพิม่ขึน้ 291.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.82 เนื่องจากยอดขายของลูกคา้ทัง้
กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และ โรงพ่นส ีและอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์น น ้ามนัหล่อลื่นเพิม่ขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากผลติภณัฑ์
ใหม่หลายรายการเริม่ม ีงานขายเชงิพาณิชย์แล้ว ประกอบกบัปีก่อนบรษิัทประสบภาวะตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นหดตวัอย่างหนัก 

ในปี 2562 บรษิัทฯ มรีายไดร้วมเพิม่ขึน้ 169.06 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.66 โดยบรษิทัฯ ไดร้บัรูร้ายไดจ้าก
งานโครงการมลูค่า 187.42 ล้านบาทตามอตัราส่วนความส าเรจ็ของงานในระหว่างปี ในขณะทีย่อดขายหลกัจากการผลติ
ผลติภณัฑ์พลาสติกลดลงเล็กน้อย เนื่องจากยอดขายกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์น ้ามนัหล่อลื่นหดตวั อย่างไรก็ตาม
ยอดขายของลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต ์โรงพ่นส ีรวมถงึทลูลิง่ และบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้วเพิม่ขึน้จาก
ปีก่อน เนื่องจากผลติภณัฑใ์หม่มงีานขายเชงิพาณิชยแ์ลว้ในระหว่างปี  
 
ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

บรษิัทฯ มตี้นทุนขายรวมในปี 2559 – 2562 จ านวน 2,284.17 ล้านบาท 2,295.20  ล้านบาท 2,597.06 ล้าน
บาท และ 2,472.03 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมตีน้ทุนขายหลกัจากวตัถุดบิการผลติ  

ในปี 2560 บรษิัทฯ มีต้นทุนขาย 2,295.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.48 หรอื คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรวม
เท่ากบัรอ้ยละ 14.65 ลดลงจากปีก่อนทีร่อ้ยละ 16.93 เน่ืองจากยอดขายทีล่ดลง ในขณะทีม่คี่าใชจ้่ายค่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้
จากการสัง่ซื้อเครื่องจกัรและรายจ่ายเพื่อปรบัปรุงโรงงานและเครื่องจกัรทีล่า้สมยั  

ในปี 2561 บรษิทัฯ มตี้นทุนขาย 2,597.06 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 13.15 หรอื คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรวม
เท่ากบัรอ้ยละ 12.55 ลดลงจากปีก่อนทีร่อ้ยละ 14.65 เน่ืองจากตน้ทุนเมด็พลาสตกิซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัมรีาคาโดยเฉลีย่ที่
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เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนแต่การปรบัราคาขายท าได้เพียงบางส่วนซึ่งมีผลกระทบทัง้ผลประกอบการในประเทศไทยและ
ประเทศจีน อีกทัง้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรบัค่าแรงขัน้ต ่า ช่วงต้นไตรมาส 2 นอกจากนี้มี
ค่าใชจ้่ายทดสอบและขึน้ชิ้นงานตวัอย่างของผลติภณัฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์นมและนมเปรีย้ว รวมถงึต้นทุน
การผลติทีสู่งขึน้มากของชิน้งานพ่นสจีากประสทิธภิาพการผลติและตน้ทุนของ เสยีในช่วงเริม่ต้นโครงการผลติภณัฑ์ใหม่
และการแก้ไขชิ้นงานจากปัญหาการพัฒนาผลติภัณฑ์ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งเกิดจากปัญหาแม่พิมพ์ในช่วงที่
ผลติภัณฑ์ใหม่ออกตลาดสามเดือนแรก ซึ่งปัจจุบนัปัญหาดงักล่าวได้ถูกแก้เสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้มีผลขาดทุน
ระหว่างช่วงเริม่โรงงานใหม่ทีป่ระเทศเจยีงซู เช่น ค่าเช่า ค่าทดลองและ พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 

ในปี 2562  บรษิัทฯ มตี้นทุนขาย 2,472.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.81 หรอื คิดเป็นอตัรากาไรขัน้ต้นรวม
เท่ากับร้อยละ 16.29 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 12.55 เนื่องจากบรษิัทมกีารควบคุมต้นทุนการผลิตของงานขายเชิง
พาณิชยข์องผลติภณัฑใ์หม่ไดด้ขี ึน้ ทาใหก้ระบวนการผลติมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และลดความสญูเสยีไดใ้นหลายๆดา้น  
 
ก าไรสุทธิ 

ปี 2559 – 2562 บริษัทฯ มีผลก าไรขาดทุนสุทธ ิ5.11 ล้านบาท 1.26 ล้านบาท (0.39) ล้านบาท และ ภถใภ 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธริวม เท่ากบัรอ้ยละ 1.26 ลดลงจากปีก่อนที ่รอ้ยละ 5.11 ซึ่งมาจากอตัรา
ก าไรขัน้ต้นที่ลดลง และสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมต่อยอดขายรวมเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อการ
เตรยีมความพรอ้มสาหรบังานนิวโมเดลของส่วนงานชิน้ส่วนยานยนตแ์ละโรงงานพ่นส ี 

ในปี 2561 บรษิัทฯ อตัราขาดทุนสุทธริวมเท่ากบัรอ้ยละ 0.39 ปีก่อนอตัราก าไรสุทธริวมทีร่้อยละ 0.88 ซึ่งมา
จากอตัราก าไรขัน้ต้นทีล่ดลง และสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมต่อยอดขายรวมเพิม่ขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่
เพื่อการเตรยีมความพรอ้มส าหรบังานนิวโมเดลของส่วนงานชิน้ส่วนยานยนตแ์ละโรงงานพ่นส ี

ในปี 2562 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธริวมเท่ากบัรอ้ยละ 2.01 เพิม่ขึน้จากปีก่อนอตัราขาดทุนสุทธริวมทีร่อ้ยละ 
0.39 โดยมสีาเหตุหลกัจากอตัราก าไรขัน้ต้นดขีึ้นจากปีก่อน โดยมกีารเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 29.87 จากปีก่อน 
แมใ้นไตรมาส 3 ยงัมผีลขาดทุนชัว่คราวในช่วงต้นของงานขายเชงิพาณิชย์ในส่วนของโรงงานทีเ่จยีงซู ทัง้นี้ในระหว่างปี
บรษิทัรบัรูผ้ลประโยชน์พนักงานจากการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน ในไตรมาส 2 เป็นค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในงวด
เป็นจ านวน 11.47 ล้านบาท ในส่วนภาพรวมสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมต่อยอดขายทรงตัวโดยมี
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.70 ในขณะทีต่้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.54 จากการกู้ยมื
มาลงทุนโครงการใหม่ ไดแ้ก่ ส่วนงานโรงพ่นสเีป็นบูธขนาดกลาง อาคารคลงัสนิคา้ และ โรงงานทีเ่มอืงเจยีงซู  
 
4.1.6.2 ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 132.37 ลา้นบาท 

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.46 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้จากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
72.40 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารรบัช าระเงนิเพิม่ทุนของสาขาทีป่ระเทศจนีในเดอืนกนัยายนและตลุาคม 2560 นอกจากนี้ 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้สุทธ ิ67.89 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการเครื่องจกัรใหม่ทีส่ ัง่ซื้อเมื่อปีก่อนและส่งมอบล่าชา้มา
ตน้ปี และบางส่วนเป็นการลงทนุเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการทางานของเครื่องจกัรและอุปกรณ์  

ณ 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 332.84 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.01 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้จากลูกหนี้การคา้ 119.56 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ยอดขายทีส่งูขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีก่อน อยา่งไรกต็ามลูกหนี้การคา้เหล่าน้ีส่วนใหญ่ยงัไม่เกนิก าหนด
ช าระ และลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 32.41 ลา้นบาทเกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจาค่าจา้งท าแม่พมิพข์องงานนิวโมเดลในส่วน
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งานชิน้ส่วนยานยนต ์นอกจากนี้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้สุทธ ิ54.72 ลา้นบาทบางส่วนเป็นรายการเครื่องจกัรใหม่
ทีส่ ัง่ซื้อเมื่อปีก่อนและส่งมอบล่าชา้มาตน้ปีและบางสว่นเป็นการลงทุนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของเครื่องจกัร
และอุปกรณ์รวมถงึมกีารลงทุนเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีโ่รงงานเจยีงซู สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 39.38 ลา้นบาทเพื่อให้
เพยีงพอต่อคาสัง่ซื้อในไตรมาสถดัไป นอกจากนี้ยงัมเีงนิจ่ายลว่งหน้าค่าสนิทรพัยง์านโครงการรบัเหมาก่อสรา้งอกีจ านวน 
32.91 ลา้นบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมมีสีนิทรพัย์รวมเพิม่ขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 
จ านวน 56.45 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.95 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึ้นจากที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์เพิม่ขึน้สุทธ ิ100.11 ลา้นบาทเนื่องจากมกีารลงทุนขยายส่วนงานโรงพ่นสเีป็นบูธขนาดกลางเพื่อรองรบัค าสัง่ซื้อ
ของลูกคา้ใหม่ทีเ่ริม่มงีานขายเชงิพาณิชยใ์นช่วงปลายปีแลว้ และมกีารสรา้งอาคารและคลังสนิคา้ทีส่าขาชลบุรเีพื่อรองรบั
การขยายตวัของธุรกจิและลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าไดบ้างส่วน นอกจากนี้บรษิัทฯ ไดซ้ื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์สาหรบัสาขา
ใหม่ทีเ่มอืงเจยีงซูประเทศจนี ในขณะทีส่นิทรพัย์หมุนเวยีนลดลงจานวน 47.77 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ
รายการเงนิสดและเทยีบเท่าเงนิสดเพื่อนาไปจ่ายเงนิปันผลระหว่างปีเป็นจานวน 45.95 ลา้นบาท 

  
หน้ีสิน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 179.79 ล้านบาท
เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากเงนิกู้ยมืระยะยาวทีเ่พิม่ขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 เพื่อลดภาระการใช้เงนิเบกิเกิน
บญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้และเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยเงนิกู้ยมืระยะยาวในส่วนของหนี้สนิไม่
หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 135.25 ล้านบาท ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 สดัส่วนหนี้สนิรวมต่อทุนรวมของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 
1.46 เท่า (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 : 1.23 เท่า)  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 355.49 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.40 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนโดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หนี้การค้าและเงนิกู้ยมืระยะสัน้เพื่อรองรบัเงนิทุน
หมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 363.33 ลา้นบาท นอกจากนี้ยงัมเีงนิรบัล่วงหน้าโครงการรบัเหมาก่อสรา้งเพิม่ขึน้ 31.03 ลา้น
บาท ในขณะทีห่นี้สนิระยะยาวลดลง 38.87 ลา้นบาทจากการจ่ายช าระคนื 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 56.98 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 3.04 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อรองรบัเงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,038.75 ล้านบาท 
ลดลง 47.42 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.37 เน่ืองจากการจ่ายเงนิปันผลจ านวน 74.64 ล้านบาท โดยทีบ่รษิทัฯ มกี าไร
เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 27.23 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,016.09 ล้านบาท 
ลดลง 22.66 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 2.18 เนื่องจากผลขาดทุนสุทธ ิ11.75 ล้านบาท และขาดทุนจากผลต่างอตัรา
แลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 10.95 ลา้นบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 1,015.56 ล้านบาท ลดลง 
0.53 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.05 แม้บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ63.33 ล้านบาท และมผีลบวกจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  4.95 ล้านบาท แต่เนื่องจากการจ่ายเงนิปันผลจ านวน 45.95 ล้านบาท และ ผลต่างอตัรา
แลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 22.87 ลา้นบาท จงึท าใหม้ส่ีวนของผูถ้อืหุน้ลดลง 
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4.1.7 ภาวะอตุสาหกรรม 
ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมในปี 2562 เมื่อพจิารณาจากดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะหดตวั รอ้ย

ละ 3.8 ในขณะที่ปี 2561 ที่ MPI ขยายตวัร้อยละ 3.6 โดย อุตสาหกรรมส าคญัที่หดตวัในปี 2562 อาท ิผลติภณัฑ์ยาง 
อื่นๆ ทีม่ใิช่ยางลอ้ ตามปรมิาณวตัถุดบิทีเ่ขา้สู่ตลาดลดลงเนื่องจากภยัธรรมชาตแิละโรคระบาด การชะลอตวัของตลาดจนี 
และความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาทีล่ดลง ยานยนต์เป็นการลดลงของตลาดใน ประเทศเน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิ
ในประเทศที่ชะลอตวั ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเขม้งวดของสถาบนัการเงนิใน  การอนุมตัิสนิเชื่อรถยนต์และตลาด
ส่งออกเนื่องจากเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ชะลอตวั เหล็กและเหล็กกล้า ลดลง ทัง้ผลติภณัฑ์ในกลุ่มเหลก็ทรงยาว และ
เหลก็ทรงแบน โดยผลติภณัฑ์ในกลุ่มเหลก็ทรงยาวทีล่ดลง เช่น เหลก็ลวด ลวดเหลก็ และเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณ ชนิด
รดีรอ้น จากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม ก่อสรา้ง โดยการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัไดร้บัผลกระทบ
จากมาตรการก ากบัดแูลสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั (Loan to Value : LTV) ซึ่งเริม่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่1 เมษายน 2562 ส่งผล
ให้ยอดจ าหน่าย และการก่อสรา้งที่อยู่อาศยัลดลง ผลติภณัฑ์ใน กลุ่มเหลก็ทรงแบนที่ลดลง เช่น เหล็กแผ่นรดีรอ้นชนิด
มว้น เหลก็แผ่นเคลอืบดบีุก และ เหลก็แผ่นเคลอืบโครเมีย่ม เน่ืองจากผูผ้ลติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องน าเขา้สนิคา้ราคาถูก
จากต่างประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่ น ส่วนอุตสาหกรรมที่  มีการขยายตัวดีในปี 2562 อาทิ เครื่องปรบัอากาศ โดย
เครื่องปรบัอากาศมีค าสัง่ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรฐัอเมริกาเภสชัภัณฑ์มีค าสัง่ซื้อที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนของยาเม็ดและยาผงที่ผู้ผลิตบาง รายสามารถท าตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น ท าให้มกีารผลติเพื่อ
ส่งออก 

ส าหรบัแนวโน้มเศรษฐกจิในปี 2563 มคีวามทา้ทายมากขึน้เนื่องจากโรคระบาดไวรสัโครโรนา ซึง่ท าใหก้จิกรรม
ทางเศรษฐกิจเกดิการชะงกัลงทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศจนีซึ่งเป็นผู้ผลติและผู้บรโิภครายใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องกบัห่วงโซ่อาหารของอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ์ต่างๆ รวมถึงภาคการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ทัง้
โรงแรม สายการบนิ หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมนีักท่องเที่ยวจนีเป็นหลกั ซึ่งภาคการท่องเทีย่ว
เป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย จงึคาดว่าจะส่งผลกระทบใหก้บัเศรษฐกจิไทยในปี 2563   

อุตสาหกรรมพลาสตกิภาพรวมปี 2562 คาดว่าดชันีผลผลติจะหดตวัรอ้ยละ 2.89 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดยคาด
ว่าการส่งออกจะหดตวัรอ้ยละ 2.45 และการน าเขา้จะหดตวัรอ้ยละ 0.88 เน่ืองจากเศรษฐกจิโลก ชะลอตวั และค่าเงนิบาท
ทีแ่ขง็ค่าขึน้ 

 
 

ดชันีผลผลติ ปี 2562 คาดว่าจะหดตวัรอ้ยละ 2.89 เมื่อเทยีบ กบัปี 2561 ผลติภณัฑท์ีส่่งผลใหด้ชันีผลผลติหด
ตวั เช่น เครื่องใชป้ระจ าโต๊ะอาหาร ครวั และหอ้งน ้า หดตวัรอ้ยละ 15.10 กระสอบพลาสตกิ หดตวัรอ้ยละ 11.61 และ
พลาสตกิ แผ่น หดตวัรอ้ยละ 10.61  
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ดชันีการส่งสนิคา้ ปี 2562 คาดว่าจะหดตวัรอ้ยละ 3.83 เมื่อ เทยีบกบัปี 2561 ซึง่ลดลงเกอืบทุกผลติภณัฑ์
ยกเวน้ ท่อและ ขอ้ต่อพลาสตกิ โดยผลติภณัฑท์ีส่่งผลใหด้ชันีการส่งสนิคา้หด ตวัมากทีสุ่ด คอื เครื่องใชป้ระจ าโต๊ะอาหาร 
ครวั และหอ้งน ้า หดตวัรอ้ยละ 14.76  

การส่งออกผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ปี 2562 คาดว่าจะมมีลูค่า 4,229.63 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หดตวัรอ้ยละ 2.32 เมื่อ
เทยีบ กบัปี 2561 ผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าการส่งออกหดตวัเช่น ใยยาว เดีย่ว (HS 3916) หดตวัรอ้ยละ 28.78 ของอื่น ๆ ท า
ดว้ย พลาสตกิ (HS 3926) หดตวัรอ้ยละ 8.76 และเครื่องสุขภณัฑ ์(HS 3922) หดตวัรอ้ยละ 6.78 การน าเขา้ผลติภณัฑ์
พลาสตกิ ปี 2562 คาดว่าจะมมีลูค่า 4,777.96 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หดตวัรอ้ยละ 0.88 เมื่อเทยีบ กบัปี 2561 ผลติภณัฑท์ี่
มมีลูค่าการน าเขา้หดตวั เช่น ของทีใ่ช ้ล าเลยีงหรอืบรรจุสนิคา้ (HS 3923) หดตวัรอ้ยละ 3.36 แผ่น แผ่นบาง ฟิลม์ 
ฟอยลแ์ละแถบอื่น ๆ ชนิดยดึตดิในตวั (HS 3919) หดตวัรอ้ยละ 2.30 และแผ่น แผ่นบาง ฟิลม์ ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ที่
ไม่เป็นแบบเซลลูลาร ์(HS 3920) หดตวั รอ้ยละ 1.80 

 

 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสตกิ ปี 2563 อุตสาหกรรมพลาสตกิ ปี 2563 ดชันีผลผลติคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 1 
- 2 การส่งออกผลติภณัฑพ์ลาสตกิ คาดว่าจะ ขยายตวัรอ้ยละ 3.5 – 4.5 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 แนวโน้มอตุสาหกรรม
พลาสตกิ ปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัเพยีงเลก็น้อยจาก นโยบายส่งเสรมิการลงทุนของภาครฐั แต่ยงัคงมปัีจจยัทีจ่ะส่งผล
ต่อการขยายตวัของอุตสาหกรรมพลาสตกิ เช่น เศรษฐกจิโลกม ีแนวโน้มชะลอตวั การแขง็ค่าของเงนิบาท และการที่
สหรฐัฯ ตดัสทิธ ิGSP ประเทศไทย 

 
ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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4.2 บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั (“MP”) 
4.2.1 ข้อมูลเบือ้งต้น 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั  
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั : วนัที ่13 มถิุนายน 2533 
เลขทีท่ะเบยีนนิตบิุคคล : 0105533067328 
ทีต่ัง้บรษิทั : 19,21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร 10150 
ทุนจดทะเบยีน : 30,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 12,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 2,500 บาท (ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 2562) 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 30,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 12,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 2,500 บาท (ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 2562) 
ประเภทธุรกจิ : บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ โดยเน้นการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเพื่อบรรจุ

น ้ามนัหล่อลื่นใหแ้ก่ลูกคา้ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
4.2.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรรจุภณัฑ์พลาสตกิโดยเน้นการผลติบรรจุภณัฑ์พลาสติกเพื่อบรรจุน ้ามนัหล่อลื่นให้แก่ลูกคา้ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีส่่วนที ่4 หน้าที ่1-3 ขอ้ที ่4.1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ของ PJW)  
 
4.2.3 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั  (ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562) 

ล าดบั รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการ 
2. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ 
3. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ 
4. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ 

           ที่มา: หนังสอืรบัรองของ MP 
 
4.2.4 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ล าดบัแรก (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 11,997 99.9750 
2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 1 0.0083 
3. นางมาล ีเหมมณฑารพ 1 0.0083 
4. นายสาธติ เหมมณฑารพ 1 0.0083 

รวม 12,000 100.00 
 ทีม่า: บอจ.5 ของ MP 
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4.2.5 สรปุงบการเงิน และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
4.2.5.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ)* 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       
  

สินทรัพย์              
 

สินทรพัยห์มุนเวียน             
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3.74  1.58  2.83  1.21  4.90  1.93  0.04 0.02  

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 118.51  50.08  115.25  49.20  137.26  54.12  180.84 64.96  

สนิคา้คงเหลอื 18.36  7.76  20.96  8.95  18.22  7.18  15.15 5.44  

เงินมดัจ ำกำรซ้ือสินทรัพย ์ 0.24  0.10  -    -    -    -    -    -    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 0.51  0.21  0.14  0.06  0.13  0.05  0.17 0.06  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 141.35  59.73  139.18  59.41  160.51  63.28  196.20 70.48  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน         
  

อาคารและอุปกรณ์ 94.65  40.00  90.35  38.57  87.49  34.50  81.92 29.42  

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 0.35  0.15  0.31  0.13  0.27  0.10  0.26 0.09  

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 0.29  0.12  4.43  1.89  5.37  2.12  0.02 0.01  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 95.29  40.27  95.09  40.59  93.13  36.72  82.19 29.52  

รวมสินทรพัย ์ 236.64  100.00  234.27  100.00  253.64  100.00  278.40 100.00  
       

  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
  

หน้ีสินหมนุเวียน       
  

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ 

19.00  8.03  19.00  8.11  31.49  12.41  39.93 14.34  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 87.09  36.80  106.29  45.37  127.84  50.40  145.97 52.43  

หนี้สนิสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี             

- เงนิกูย้มืระยะยาว 11.88  5.02  7.96  3.40  6.84  2.70  5.23 1.88  

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 0.91  0.38  1.68  0.72  0.11  0.04  1.62 0.58  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3.37  1.42   -     -    
  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 3.17  1.34  0.52  0.22  0.72  0.28  1.41 0.51  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 125.41  53.00  135.44  57.81  166.99  65.84  194.16 69.74  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน     - - 
  

เงินกูย้ืมระยะยำว 20.99  8.87  13.03  5.56  6.19  2.44  0.97 0.35  

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.29  0.12  0.13  0.06  0.57  0.22  0.54 0.19  

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 2.50  1.05  2.93  1.25  3.37  1.33  3.86 1.39  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 23.77  10.05  16.09  6.87  10.13  3.99  5.37 1.93  

รวมหน้ีสิน 149.19  63.04  151.53  64.68  177.12  69.83  199.53 71.67  
    

 
  

  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
  

ทุนเรอืนหุน้       
  

ทุนจดทะเบยีน          
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ)* 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 - หุน้สามญั 12,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 
2,500.00 บาท 

30.00  12.68  30.00  12.81  30.00  11.83  30.00 10.78  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้  
  

      
 

  

 - หุน้สามญั 12,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 
2,500.00 บาท 

30.00  12.68  30.00  12.81  30.00  11.83  30.00 10.78  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม             

จดัสรรแลว้           

 - ส ารองตามกฎหมาย 3.00  1.27  3.00  1.28  3.00  1.18  3.00 1.08  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 54.45  23.01  49.74  21.23  43.52  17.16  45.87 16.48  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 87.45  36.96  82.74  35.32  76.52  30.17  78.87 28.33  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 236.64  100.00  234.27  100.00  253.64  100.00  278.40 100.00  

 
4.2.5.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบก าไรขาดทุน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2560 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบ)* 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ)* 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
  

รายไดจ้ากการขาย  549.04  99.98  455.16  99.96  507.98  99.93  489.64 99.96  

รายไดจ้ากการรบัจา้ง -    -    -    -    -    -    - -    

รายไดอ้ื่น 0.10  0.02  0.18  0.04  0.35  0.07  0.22 0.04  

รวมรายได้ 549.14  100.00  455.34  100.00  508.34  100.00  489.86 100.00  

 
      

  

ค่าใช้จ่าย       
  

ตน้ทุนขาย 481.93  87.76  391.95  86.08  460.73  90.64  382.69 78.12  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 9.98  1.82  11.40  2.50  9.91  1.95  10.28 2.10  

ตน้ทุนทางการเงนิ       1.90  0.35  1.59  0.35  1.24  0.24  1.53 0.31  

รวมค่าใช้จ่าย 493.80  89.92  404.94  88.93  471.88  92.83  394.50 80.53  
       

  

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 55.34  10.08  50.40  11.07  36.45  7.17  95.36 19.47  

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้  (1.59)  (0.29)  (2.31)  (0.51)  (0.58)  (0.11) 1.57 0.32  

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี      53.75  9.79  48.09  10.56  35.87  7.06  93.79 19.15  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
    

  
  

รายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่ เขา้ไวใ้น
งบก าไรขาดทุน 

        

ผลขาดทุนจากการประมาฯการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัสุทธภิาษเีงนิได ้

 (0.39)  (0.07) -    -    -    -    
-0.85  (0.17) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - สุทธิจากภาษี 53.36  9.72  48.09  10.56  35.87  7.06  92.94 18.97  

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

70



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเรื่องการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ส่วนที ่4 - หน้า 18 

4.2.6 ภาวะอตุสาหกรรม 
อา้งองิตามขอ้ 4.1.7 ภาวะอตุสาหกรรมของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 5 : ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 
5.1 วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นของการเข้าท ารายการ 

บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั (“MP”) บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.98 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสียงทัง้หมด ได้ด าเนินการเช่าพื้นที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้อยู่ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทีต่ัง้โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิของบรษิทัฯ ทีด่ าเนินกจิการมากว่า 30 ปี กบันายคงศกัดิ ์
เหมณฑารพ (“นายคงศกัด์ิ”) กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยสญัญาเช่าเดมิไดค้รบก าหนดอายุเมื่อวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 13 
พฤศจกิายน 2562 ได้มกีารศึกษาและจดัท าแผนธุรกิจประจ าปี 2563 และพบว่าการยกเลกิสาขาโรงงานบรรจุภณัฑ์ที่
ชลบุรจีะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถประหยดัตน้ทุนค่าผลติในภาพรวมอย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากปัจจุบนัโสหุย้การผลติทีบ่าง
บอนต ่ากว่าทีช่ลบุร ีอกีทัง้นอกเหนือจากการท าธุรกจิโรงงานผลติบรรจุภณัฑแ์ลว้ โรงงานชลบุรไีดม้กีารผลติชิ้นส่วนยาน
ยนตด์ว้ย ซึง่ในช่วงปลายปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บังานโมเดลใหม่เพิม่ขึน้ ซึง่จะทยอยเริม่ผลติเพื่อจ าหน่ายในเชงิพาณิชย์ใน
ปี 2563-2564 ท าใหม้คีวามตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่ าหรบัการผลติและจดัเกบ็สนิคา้เพิม่ขึน้ อกีทัง้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ฯ เหน็ว่า การบรหิารจดัการตน้ทุนทีส่าขาบางบอนยงัมปีระสทิธภิาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบกบัมคีนงานซึง่มทีกัษะ
เฉพาะทางและอยู่กบับรษิทัฯ มาเป็นเวลานาน ท าใหก้ารยา้ยฐานการผลติอาจท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีความสามารถในการ
แขง่ขนัดา้นตน้ทุน และบุคลากร จงึท าใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า MP ควรท าสญัญาเช่าทีด่นิต่อไปอกี 1 ปี 
และใหศ้กึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการเขา้ซื้อทีด่นิจากผูใ้หเ้ชา่ต่อไป จงึไดม้มีตอินุมตัใิห ้MP ต่อสญัญาเช่าพืน้ทีบ่นทีด่นิ
โฉนดเลขที ่24421 จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลาอกี 1 ปี ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีอตัราค่าเช่าเท่ากับ 651,300 บาทต่อเดือน (ตารางเมตรละ 130 
บาท) หรือคิดเป็นจ านวนเงินค่าเช่าทัง้สิ้น 7,815,600 บาท เนื่องจาก MP มีความจ าเป็นต้องเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อ
ประกอบกจิการโรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบักบัความตอ้งการของลูกคา้รายหลกัของ MP 
ในระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการเขา้ซื้อทีด่นิจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 

อย่างไรกต็าม นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิดงักล่าว มคีวามประสงคท์ีจ่ะขายทีด่นิพรอ้มสิง่
ปลูกสรา้งทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีใ่หเ้ช่าดงักล่าว นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ จงึไดม้กีารเสนอขายทีด่นิดงักล่าวใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ 
ในฐานะผู้เช่า และได้แจ้งให้บรษิัทฯ ได้พจิารณาที่จะซื้อที่ดนิดงักล่าวก่อนบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ซื้อที่ดิน
พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิดงักล่าว จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
แลว้ว่า การเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวสามารถลดภาระค่าเช่า รวมถงึท าให ้MP สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องตามแผนธุรกจิประจ าปี 2563 ของกลุ่มบรษิทัฯ เน่ืองจากถ้า MP ยงัด าเนินการเช่าทีด่นิจากนาย
คงศกัดิ ์เหมณฑารพ ต่อไป อาจมคีวามเสีย่งทีโ่รงงานผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของ MP จะไม่สามารถด าเนินการผลติได้
อย่างต่อเนื่องเพราะ MP อาจไม่ได้รบัการต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินดงักล่าวซึ่งเป็นที่ตัง้โรงงานผลิตของ MP เนื่องจาก
สญัญาเช่าดงักล่าวมอีายุเพยีงแค่ 1 ปี และผูใ้หเ้ช่ามคีวามประสงค์ทีจ่ะขายทีด่นินัน้ออกไป ซึ่งอาจท าใหท้ีด่นิดงักล่าวตก
เป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลอื่นภายหลงัการสิน้สุดอายุสญัญาในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่ประสงคเ์ขา้ซื้อทีด่นิในครัง้นี้ และส่งผลให ้
MP ตอ้งด าเนินการจดัหาท าเลทีต่ัง้โรงงานแห่งใหม่ รวมถงึเกดิค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งโรงงานแห่งใหม่ และค่าใชจ้่ายใน
การยา้ยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการผลติ การตดิตัง้เครื่องจกัรและการวางระบบการผลติใหม่ 

โดยการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในครัง้นี้  พบว่ามีข้อดีในการเข้าท ารายการ ข้อเสียในของการเข้าท า
รายการ และความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี้ 
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5.2 ข้อดี ข้อเสีย และความเส่ียงในการเข้าท ารายการ 
5.2.1 ข้อดีในการเขา้ท ารายการ 
5.2.1.1 มีกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของท่ีดินภายหลงัจากการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการในครัง้นี้ จะท าให้บรษิัทฯ มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที ่
24421 ต าบลบางบอน อ าเภอบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นทีต่ัง้โรงงานของบรษิทัฯ อยู่แลว้ ทัง้นี้ เนื่องจาก
สาขาบางบอนเป็นสาขาทีม่ศีกัยภาพในดา้นการจดัการและการบรหิารต้นทุนการผลติ อกีทัง้ยงัเป็นฐานการผลติทีม่ ัน่คง
ใหก้บับรษิทัฯ และมผีลประกอบการทีด่มีาเป็นเวลานาน จงึสามารถมัน่ใจไดว้่าจะสามารถด าเนินการผลติสนิคา้ต่อไปบน
พืน้ทีน่ัน้ตราบเท่าทีบ่รษิทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ โดยกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ยงัด าเนินการเช่าทีด่นิต่อ อาจมคีวาม
เสี่ยงที่กลุ่มบรษิัทฯ จะไม่ได้รบัการต่ออายุสญัญา เนื่องจากสญัญาเช่าดงักล่าวมอีายุเพยีงแค่ 1 ปี และผู้ให้เช่ามคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะขายทีด่นินัน้ออกไป ซึ่งอาจท าใหท้ีด่นิดงักล่าวตกเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลอื่นภายหลงัการสิน้สุดอายุสญัญา
และบรษิทัฯ ไม่ประสงคเ์ขา้ซื้อทีด่นิ 

นอกจากนี้ เน่ืองจากทีด่นิมกัมมีลูค่าสูงขึน้ตามเวลา การเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิจงึอาจท าใหบ้รษิทัฯ มมีลูค่า
ของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ รวมถงึอาจมผีลก าไรกรณีทีบ่รษิทัฯ ตดัสนิใจขายทีด่นิใหบุ้คคลอื่นในอนาคต 

 
5.2.1.2 ลดภาระค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 

กรณีที่กลุ่มบรษิทัฯ ไม่เขา้ซื้อที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง จะท าใหต้้องมภีาระค่าเช่าที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งต่อไป ซึ่ง
ตามสญัญาเช่าปัจจุบนัมคี่าใชจ้า่ยเดอืนละ 651,300 บาท ซึง่การเช่าทีด่นิอาจท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถบรหิารจดัการ
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการจะท าให้ภาระค่าเช่าดงักล่าวหายไป โดย
เกิดเป็นค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเสื่อมราคาแทน อย่างไรก็ดี เนื่องจากไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรบัที่ดิน ในขณะที่
สนิทรพัยโ์รงงานส่วนใหญ่มอีายุการใขง้านทีน่านแลว้ จงึท าใหค้่าเสื่อมราคาตามบญัชขีองบรษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะน้อยกว่า
กรณีทีย่งัมกีารเช่าทีด่นิและยงัคงตอ้งจ่ายค่าเช่าตามสญัญา 
 
5.2.1.3  ประโยชน์จากการลดภาระค่าใช้จ่ายและผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ 

การเข้าท ารายการในครัง้นี้ ท าให้ MP ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในการจดัหาท าเลที่ตัง้
โรงงานแห่งใหม ่รวมถงึการยา้ยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการผลติ การตดิตัง้เครื่องจกัรและการวางระบบการผลติใหม่ ซึง่
อาจส่งผลให้ประสทิธภิาพในการผลติสนิคา้ของ MP ลดลง และท าให ้MP ไม่ต้องด าเนินการยา้ยพนักงานไปยงัโรงงาน
แห่งใหม่ซึง่อาจส่งผลใหพ้นักงานไม่ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง และอาจส่งผลใหเ้กดิการลาออกของพนักงานและมี
ผลกระทบต่อแรงงานในการผลติได ้เนื่องจากหาก MP ยงัด าเนินการเช่าทีด่นิจากนายคงศกัดิ ์เหมณฑารพ ต่อไป อาจมี
ความเสีย่งที่ MP จะไม่ไดร้บัการต่ออายุสญัญาเช่า เน่ืองจากสญัญาเช่าดงักล่าวมอีายุเพยีงแค่ 1 ปี และผูใ้หเ้ช่ามคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะขายทีด่นินัน้ออกไป ซึ่งอาจท าใหท้ีด่นิดงักล่าวตกเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลอื่นภายหลงัการสิน้สุดอายุสญัญา
หากบรษิทัฯ ไม่ประสงคเ์ขา้ซื้อทีด่นิในครัง้นี้ 

 
5.2.1.4 ราคาท่ีเข้าซื้อท่ีดินในครัง้น้ีมีมูลค่าต า่กว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครัง้นี้คิดเป็นมูลค่ารวม 60.00 ล้านบาท ในขณะที่ผู้
ประเมนิอสิระไดแ้ก่บรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั และ บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั 
ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรพัย์สินที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ไดม้กีารประเมนิมลูค่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวตามรายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิลงวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์
2563 และวนัที่ 29 มกราคม 2563 พบว่ามูลค่าที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวมมีูลค่า 62.15 ล้านบาท และ 63.83 ล้าน
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บาท ตามล าดบั (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ส่วนที ่6 หน้าที ่1-7 ขอ้ 6.1 ด าเนินการซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานของ MP 
จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพในครัง้นี้) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายช่ือผู้ประเมิน วนัท่ีรายงาน วิธีท่ีใช้ มูลค่าประเมิน 
บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน
ซลัติง้ จ ากดั 

3 กุมภาพนัธ ์2563 วธิคีดิจากตน้ทุน (Cost 
Approach) 

62,150,000 บาท 

เดอะแวลูเอชัน่  แอนด์ คอนซัล
แทนทส์ จ ากดั 

29 มกราคม 2563 วธิคีดิจากตน้ทุน (Cost 
Approach) 

63,826,896 บาท 

มูลค่าการเข้าท ารายการ 60,000,000 บาท 
 
โดยเมื่อพจิารณาจากราคาส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวแล้ว พบว่ามมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าประเมนิซึง่ประเมนิ

โดยผูป้ระเมนิอสิระทัง้ 2 รายเลก็น้อย ซึง่ถอืเป็นประโยชน์ต่อกจิการ 
 
5.2.2 ข้อเสียในการเข้าท ารายการ 
5.2.2.1 มีรายจ่ายในการเขา้ท ารายการ รวมถึงการลงทุนเพ่ิมเติมตามแผนงาน 

บรษิทัฯ จะมภีาระรายจ่ายส าหรบัการเขา้ท ารายการซื้อทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งในครัง้นี้คดิเป็นมูลค่ารวม 60.00 
ล้านบาท ซึ่งกรณีที่บรษิัทฯ ไม่ได้เขา้ท ารายการในครัง้นี้ ก็จะไม่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องใช้รายจ่ายส่วนนี้ และสามารถ
น ากระแสเงนิสดดงักล่าวไปใชล้งทุนส าหรบัโครงการอื่น  
 
5.2.2.2 มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากการเข้าท ารายการ 

บรษิทัฯ วางแผนจะใชเ้งนิกู้จากสถาบนัการเงนิทัง้จ านวนส าหรบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ 
มหีนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ยภาระทางการเงนิเพิ่มขึน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 1,931.49 ลา้นบาท 
และมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ากบั 1.90 เท่า โดยบนสมมติฐานอ้างองิจากงบการเงนิ ณ สิ้นงวดเวลาดงักล่าว กรณีที่
บรษิทัฯ มกีารกู้ยมืเงนิทัง้จ านวนเพื่อเขา้ท ารายการ จะท าใหบ้รษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเพิม่ขึน้เป็น 1.96 เท่า ซึ่ง
อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ผดิเงื่อนไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ตามขอ้ก าหนดของเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทีบ่รษิทัฯ 
จะต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไว้ในอตัราส่วนไม่เกินกว่า 2.00 เท่า ซึ่งอาจส่งผลให ้
บรษิทัฯ ขาดความสามารถในการก่อหนี้สนิเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวได้ในอนาคต กรณีทีต่้องมโีครงการลงทุน
อื่นๆ เพิม่เตมิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจากบัสถาบนัการเงนิดงักล่าวในเบื้องตน้แล้ว และบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
แลว้ว่าโอกาสทีบ่รษิทัฯ จะผดิเงือ่นไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ดงักล่าวมคี่อนขา้งต ่า และในกรณีทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดหาก
บรษิทัฯ เกดิผดิเงื่อนไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ดงักล่าว บรษิทัฯ กส็ามารถด าเนินการขอหนังสอืยนิยอมผ่อนผนั
การด ารงเงื่อนไขทางการเงนิ (Consent Letter) กบัสถาบนัการเงนิดงักล่าวได้ อีกทัง้บรษิัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ดอกเบีย้เงนิกูท้ีเ่กดิขึน้จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้น่าจะมมีลูค่าน้อยกวา่ค่าเช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งรวมถงึบรษิทัฯ ไม่
ตอ้งรบัรูภ้าระผูกพนัจากสญัญาเช่าทีบ่นัทกึเป็นหนี้สนิเพิม่ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยฉบบัที ่16 เรื่อง
สญัญาเช่าทีม่ผีลบงัคบัใชเ้มื่อ 1 มกราคม 2563 กรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการ  
 
5.2.3 ความเส่ียงในการเข้าท ารายการ 
5.2.3.1 ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัอนุมติัวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินส าหรบัการเข้าท ารายการ 

เน่ืองจากบรษิทัฯ วางแผนจะใช้เงนิกู้จากสถาบนัทางการเงนิทัง้จ านวน โดยปัจจุบนัไดม้กีารติดต่อกบัสถาบนั
ทางการเงนิในประเทศเพื่อขอสนับสนุนแหล่งเงนิทุนขา้งตน้ โดยหากบรษิทัฯ ไม่สามารถเจรจากบัสถาบนัทางการเงนิได้
ลงตวั หรอืสถาบนัทางการเงนิปฏเิสธการใหว้งเงนิสนับสนุนเพื่อการเขา้ท ารายการ กอ็าจท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีจ่ะ
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ไม่สามารถเข้าท ารายในครัง้นี้ได้อย่างส าเรจ็ อย่างไรกด็ ีฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ เห็นว่าการเจรจาระหว่างบรษิัทฯ กบั
สถาบนัทางการเงนิเป็นไปได้ด้วยดี และมแีนวโน้มที่จะได้รบัอนุมตัิวงเงนิสนิเชื่อดงักล่าว ทัง้นี้ หากบรษิัทฯ ไม่ได้รบั
วงเงนิจากสถาบนัทางการเงนิเพื่อการเขา้ท ารายการ บรษิทัฯ อาจพจิารณาใชแ้หล่งเงนิทุนอื่น เช่น กระแสเงนิสดภายใน 
เพื่อท ารายการดงักล่าว โดยกรณีที่แย่ที่สุด หากบรษิัทฯ ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนส าหรบัการเขา้ท ารายการได ้
บรษิทัฯ กย็งัคงสามารถด าเนินการผลติสนิคา้บนโรงงานการผลติเดมิไดด้งัเช่นปัจจุบนั 

 
5.2.3.2 ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถช าระหน้ีสินจากการเข้าท ารายการได้ในอนาคต 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม 1,931.49 ล้านบาท และมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 1.90 เท่า 
โดยบนสมมติฐานอ้างอิงจากงบการเงนิ ณ สิ้นงวดเวลาดงักล่าว กรณีที่บรษิัทฯ มีการกู้ยมืเงนิทัง้จ านวนเพื่อเข้าท า
รายการ จะท าใหบ้รษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเพิม่ขึน้เป็น 1.96 เท่า ซึง่ถอืเป็นอตัราส่วนทีค่่อนขา้งสงู ทีอ่าจส่งผลให้
บรษิทัฯ ผดิเงือ่นไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ตามขอ้ก าหนดของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งด ารง
อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไว้ในอตัราส่วนไม่เกินกว่า 2.00 เท่า ซึ่งอาจส่งผลให้บรษิัทฯ ขาด
ความสามารถในการก่อหนี้สนิเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวไดใ้นอนาคต กรณีทีต่อ้งมโีครงการลงทุนอื่นๆ เพิม่เตมิ 
และอาจท าใหบ้รษิทัฯ ขาดความสามารถในการช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ต่อสถาบนัทางการเงนิไดใ้นอนาคต  

อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากการเขา้ท ารายการจะท าใหบ้รษิทัฯ ประหยดัค่าเช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง รวมถงึค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 5.2.1 ข้อดีในการเข้าท ารายการ อีกทัง้ในช่วงที่ผ่านมาบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานเป็นบวก โดยในปี 2562 มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเท่ากบั 55.68 ล้านบาท จงึท าใหเ้ชื่อไดว้่าบรษิทัฯ 
จะยงัคงมคีวามสามารถในการช าระหนี้ที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการในอนาคต อกีทัง้บรษิัทฯ ได้พจิารณาแล้วว่า
โอกาสที่บรษิัทฯ จะผิดเงื่อนไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ดงักล่าวมีค่อนข้างต ่า และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหาก 
บรษิทัฯ เกดิผดิเงื่อนไขทางการเงนิ (Debt Covenant) ดงักล่าว บรษิทัฯ กส็ามารถด าเนินการขอหนังสอืยนิยอมผ่อนผนั
การด ารงเงือ่นไขทางการเงนิ (Consent Letter) กบัสถาบนัการเงนิดงักล่าวได ้

 
5.2.3.3 ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลได้ลดลงในอนาคต 

เน่ืองจากบรษิทัฯ จะมหีนี้สนิเพิม่ขึน้จากการกู้ยมืเงนิทัง้จ านวนส าหรบัการเขา้ท ารายการ อกีทัง้มภีาระรายจ่าย
ลงทุนต่อเนื่องจากการเขา้ท ารายการ จงึอาจท าใหก้ระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกจิการไดใ้นอนาคต 
ทัง้นี้ บรษิัทฯ มปีระวตักิารจ่ายเงนิปันผลที่ดมีาโดยตลอด อกีทัง้วงเงนิกู้จ านวน 60.00 ล้านบาท ดงักล่าว คดิเป็นเพยีง
สดัส่วนรอ้ยละ 2.04 ของมลูค่ารวมสนิทรพัย์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จงึท าใหค้าดว่าความสามารถในการจ่ายเงนิปัน
ผลทีล่ดลงจะเป็นไปอย่างจ ากดั 
 
5.2.3.4 ความเส่ียงจากการท่ีมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างลดลงในอนาคต 

มลูค่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้สอดคลอ้งกบัมูลค่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งซึ่งประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ 2 ราย 
ไดแ้ก่บรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั และ บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไร
กด็ ีบรษิัทฯ อาจมคีวามเสีย่งที่มูลค่าที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวอาจลดลงในอนาคตอนัเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ  
ภาวะตลาดทีด่นิ การจดัการดา้นพืน้ทีโ่ดยหน่วยงานภาครฐั ฯลฯ ซึ่งอาจท าใหม้ลูค่าทรพัยส์นิของกจิการในส่วนดงักล่าว
ลดลงต ่ากว่าราคาทุนทีไ่ดม้า หรอืเกดิผลขาดทุนกรณีทีต่อ้งมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยเ์พื่อขายใหก้บับุคคลภายนอก และ
กระทบต่อสถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในช่วงเวลาดงักล่าว อย่างไรก็ด ีเนื่องจากการเขา้ท า
รายการในครัง้นี้ มไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อการเกง็ก าไรทีด่นิและสนิทรพัย์ หากแต่เป็นการสรา้งฐานการผลติสนิคา้ทีม่ ัน่คง
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ใหก้บับรษิทัฯ และเป็นการรวมศูนย์การผลติบรรจุภณัฑ์ใหอ้ยู่ในย่านเดยีวเพื่อความประหยดัและประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้
ในดา้นการจดัการ จงึบรษิทัฯ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกจิการในระยะยาวมากกว่า 
 
5.3 ข้อดีและข้อเสียในการไม่เข้าท ารายการ 
5.3.1 ข้อดีในการไม่เข้าท ารายการ 
5.3.1.1 ไม่มีรายจ่ายและไม่มีหน้ีสินจากการเข้าท ารายการ 

กรณีทีไ่ม่มกีารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะไม่มมีภีาระรายจ่ายส าหรบัการเขา้ท ารายการซื้อทีด่นิและสิง่
ปลูกสร้างในครัง้นี้คิดเป็นมูลค่ารวม 60.00 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ นอกจากนี้  
บรษิทัฯ จะไม่มหีนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ภาระทางการเงนิจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ซึง่บรษิทัฯ สามารถน ากระแสเงนิสดที่
ประหยดัไดไ้ปลงทุนในโครงการอื่นๆ และยงัคงความสามารถในการก่อหนี้สนิเพิม่เตมิไดไ้วใ้นระดบัเดมิ 
5.3.2 ข้อเสียในการไม่เขา้ท ารายการ 
5.3.2.1 สูญเสียโอกาสในการเป็นเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นฐานการผลิตสินค้าท่ีส าคญั 

กรณีที่ไม่มกีารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิัทฯ จะสูญเสยีโอกาสการเป็นเจ้าของที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง ซึ่งใน
อนาคตอาจมมีูลค่าเพิม่ตามเวลา นอกจากนี้ เนื่องจากสาขาบางบอนเป็นสาขาที่มีศกัยภาพในด้านการจดัการและการ
บรหิารตน้ทุนการผลติ อกีทัง้ยงัเป็นฐานการผลติทีม่ ัน่คงใหก้บับรษิทัฯ และมผีลประกอบการทีด่มีาเป็นเวลานาน จงึอาจ
ท าให้บรษิัทฯ สูญเสยีฐานการผลติที่ส าคญัในอนาคต หากผู้ให้เช่าปฏิเสธการต่ออายุสญัญากบับรษิัทฯ ภายหลงัครบ
ก าหนดอายุ เนื่องจากบรษิัทฯ จะด าเนินการย้ายหน่วยงานโรงงานบรรจุภณัฑ์ที่ชลบุรมีาอยู่ที่สมุทรสาคร ท าให้พื้นที่
บรเิวณบางบอนและสมุทรสาครจะเป็นศูนย์กลางการผลติบรรจุภณัฑ์ทัง้น ้ามนัหล่อลื่มและนม ซึ่งมโีอกาสก่อใหเ้กดิการ
ประหยดัจากขนาด การรวมศูนยฝี์มอืแรงงาน และการบรหิารจดัการต่างๆ ทัง้ทางตรงไดม้ากกว่า 

 
5.3.2.2 ยงัคงมีภาระค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

กรณีที่กลุ่มบรษิทัฯ ไม่เขา้ซื้อที่ดนิ จะท าใหต้้องมภีาระค่าเช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งเดอืนละ 651,300 บาท ซึ่ง
อาจท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถบรหิารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร โดยการเขา้ซื้อทีด่นิ
และสิง่ปลูกสรา้งจะท าให้ลดภาระค่าเช่าที่ และเนื่องจากที่ดนิจะไม่ถูกคดิค่าเสื่อมราคา ในขณะที่สนิทรพัย์โรงงานส่วน
ใหญ่มอีายุการใชง้านทีน่านแล้ว จงึท าใหค้่าเสื่อมราคาตามบญัชขีองบรษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะน้อยกว่ากรณีทีย่งัมกีารเช่า
ทีด่นิและยงัคงตอ้งจ่ายค่าเช่าตามสญัญา 

 
5.4 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยงและบุคคลภายนอก 
5.4.1 ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
5.4.1.1   ความรวดเรว็ในการเจรจาและการด าเนินงาน รวมถึงการผ่อนปรนเง่ือนไขในสญัญาได้ง่ายกว่าการท า

รายการกบับุคคลอ่ืน 
การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ของบรษิัทฯ กบันายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บรษิทัฯ ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถด าเนินการเจรจาไดร้วดเรว็กว่าเมื่อเทยีบกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก อกีทัง้นาย
คงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ยงัสามารถผ่อนปรนเงือ่นไขในสญัญาใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดง้า่ยและรวดเรว็กว่าดว้ย 

 
5.4.1.2   มีความเช่ือมัน่และไว้วางใจได้มากกว่าการเข้าท ารายการกบับุคคลอ่ืน 

 การเข้าท ารายการในครัง้นี้ระหว่างบริษัทฯ กับนายคงศักดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 
บรษิทัฯ ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจไดม้ากกว่าการเขา้ท ารายการกบับุคคลอื่น ว่าการเขา้ท ารายการในครัง้
นี้จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บักรรมสทิธิบ์นทีด่นิดงักล่าวอย่างแน่นอน  
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5.4.2 ข้อเสียของการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
5.4.2.1 บุคคลภายนอกอาจเสนอเง่ือนไขท่ีดีกว่า 

เน่ืองจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ เป็นการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั จงึอาจส่งผลใหก้ารเจรจาตอ่รอง
ราคาซื้อขายรวมถงึเงือ่นไขอื่นๆ อาจไม่สามารถกระท าไดเ้ตม็ทีเ่สมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก  
 ด้วยเหตุผลดงักล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่6 มนีาคม 2563 จงึไดม้มีตใิห้
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี้  โดยผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ นายคงศักดิ ์เหม
มณฑารพ และนางมาล ีเหมมณฑารพ จะไม่สามารถลงมตใินวาระดงักล่าวได ้
 
5.5 สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาฯ 

 จากการพจิารณาขอ้ดแีละขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ ผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ขอ้ดี
และขอ้เสยีของการไม่เขา้ท ารายการ ความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ควรอนุมติัการเข้าท า
รายการซื้อท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากนายคงศกัด์ิ เหมณฑารพ ในครัง้น้ี เน่ืองจากราคาส าหรบัการเขา้ซื้อสนิทรพัย์
ในครัง้นี้มมีูลค่าต ่ากว่าราคาประเมนิซึ่งประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ โดยการเขา้ท ารายการจะท าใหบ้รษิัทฯ เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิบ์นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งถือเป็นฐานที่ตัง้การผลิตที่ส าคญัของกลุ่มบรษิัทฯ ท าให้การด าเนินการต่างๆ 
สามารถท าได้โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนระยะยาว อีกทัง้จะท าให้บรษิัทฯ ไม่มภีาระค่าเช่าตามสญัญาปัจจุบนั และเพิ่ม
โอกาสในการรวมศูนยก์ลางการผลติไวท้ีแ่ถบบางบอน สมุทรสาคร ซึง่จะท าใหม้แีนวโน้มประหยดัค่าใชจ้่าย และท าใหม้ี
การจดัการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพได้เพิ่มเติม อย่างไรก็ด ีผู้ถือหุ้นควรค านึงถึงข้อด้อยและความเสี่ยงจากการเข้าท า
รายการ เช่น ภาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ทางการเงนิเพิม่ขึน้ รายจ่ายต่อเนื่องทีเ่กดิจากการเขา้ท ารายการ เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 6 : ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 
 
 ในการพจิารณาความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ในครัง้นี้ ที่ปรกึษาฯ ได้พจิารณาความเหมาะสมของราคาในการท า
รายการ รวมถงึเงื่อนไขของการเขา้ท ารายการในแต่ละทางเลอืกของบรษิทัฯ ในการด าเนินการกบัทีด่นิทีต่ัง้โรงงานผลติ
บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของบรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั (“MP”) บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ด าเนินการซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพในครัง้นี้ 
2. ด าเนินการเช่าทีด่นิตามสญัญาเช่ากบันายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ พรอ้มทัง้ต่อสญัญาเช่าไปตลอด 
3. ด าเนินการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งโรงงานใหม่ 

6.1 ด าเนินการซื้อท่ีดินท่ีตัง้โรงงานของ MP จากนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพในครัง้น้ี 
เน่ืองจากสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าในครัง้นี้ เป็นทีด่นิทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ ขนาด 2-1-64.0 ไร่ (964.0 ตารางวา) ซึง่ปัจจุบนั

เป็นทีต่ัง้โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิของ MP บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดย MP ไดเ้ช่าทีด่นิดงักล่าวจากนายคงศกัดิ ์
เหมมณฑารพ โดยสญัญาเช่าทีด่นิระหว่าง MP และนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ไดค้รบก าหนดไปเมื่อ 31 ธนัวาคม 2562  

ต่อมา ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิห ้MP เช่า
พื้นที่ดงักล่าวต่ออีก 1 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยมอีตัราค่าเช่าเท่ากับ 651,300 
บาทต่อเดอืน (ตารางเมตรละ 130 บาท) หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิค่าเช่าทัง้สิน้ 7,815,600 บาท โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารศกึษา
และจดัท าแผนธุรกจิประจ าปี 2563 และพบว่าการยกเลกิสาขาโรงงานบรรจุภณัฑท์ีช่ลบุรจีะท าใหบ้รษิทัฯ ประหยดัตน้ทุน
ค่าผลติในภาพรวมอย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากปัจจุบนัโสหุย้การผลติทีบ่างบอนต ่ากว่าทีช่ลบุร ีนอกเหนือจากการท าธุรกจิ
โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์แลว้ โรงงานชลบุรไีดม้กีารผลติชิ้นส่วนยานยนต์ดว้ย ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บังาน
โมเดลใหม่เพิม่ขึน้ ซึง่จะทยอยเริม่ผลติเพื่อจ าหน่ายในเชงิพาณิชยใ์นปี 2563-2564 ท าใหม้คีวามตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่ าหรบั
การผลติและจดัเกบ็สนิคา้เพิม่ขึน้ อกีทัง้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า การบรหิารจดัการตน้ทุนทีส่าขาบางบอน
ยงัมปีระสทิธภิาพมากกว่าในภาพรวม ประกอบกบัมคีนงานซึง่มทีกัษะเฉพาะทางและอยู่กบับรษิทัฯ มาเป็นเวลานาน ท า
ใหก้ารยา้ยฐานการผลติอาจท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นตน้ทุน และบุคลากร จงึท าใหท้ีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า MP ควรท าสญัญาเช่าทีด่นิต่อไปอกี 1 ปี และใหศ้กึษาความเป็นไปได้ส าหรบัการเขา้ซื้อ
ทีด่นิจากผูใ้หเ้ช่าต่อไป 

ต่อมา ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่6 มนีาคม 2563 จงึไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้
ซื้อทีด่นิดงักล่าวพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิ เนื่องจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ต้องการขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งที่
ตัง้อยู่บนพืน้ทีใ่หเ้ช่าดงักล่าว ซึ่งประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้ว่า การเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง
ดงักล่าว เพื่อเป็นการลดภาระค่าเช่า รวมถงึท าให ้MP สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ MP สามารถด าเนินการผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิหรอื
ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงกั และท าให้กรรมสิทธิใ์นอาคารโรงงานและสิง่ปลูกสรา้งทัง้หมดบนที่ดิน
ดงักล่าวเป็นของบรษิทัฯ โดยการประเมนิมูลค่าของการท ารายการในการซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์พลาสติก
ของ MP จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพในครัง้นี้ ที่ปรกึษาฯ จะพิจารณามูลค่าจากการประเมินราคาทรพัย์สินโดยผู้
ประเมนิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายดงันี้ 

1) บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั รายงานประเมนิฉบบัลงวนัที ่29 มกราคม 2563 เพื่อ
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ซึง่ไดแ้ก่ ทีด่นิ 1 แปลง ขนาดเน้ือทีด่นิ 2-1-64.0 ไร่ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง ณ 22 มกราคม 
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2563 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาภายในบริษัทฯ และการซื้อ -ขาย ให้เช่า หรืออ้างอิงเพื่อ
วตัถุประสงคส์าธารณะในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2) บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซลัต้ิง จ ากดั รายงานประเมนิฉบบัลงวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อประเมนิ
มูลค่าทรพัย์สนิ ซึ่งไดแ้ก่ ทีด่ิน 1 แปลง ขนาดเนื้อทีด่นิ 2-1-64.0 ไร่ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง ณ 27 มกราคม 2563 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบนั ของทรพัย์สนิ และน าไปใชเ้พื่อประกอบการซื้อขายหรอื
อา้งองิเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
6.1.1 สรปุการประเมินโดยบริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนท์ส จ ากดั 

บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ ซึ่งไดแ้ก่ ทีด่นิ 1 แปลง 
ขนาดเน้ือทีด่นิ 2-1-64.0 ไร่ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ทรพัยสิ์น 

 
ท่ีมา: รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโดยบรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั 

 
ท่ีดินว่างเปลา่เน้ือท่ี 2-1-64.0 ไร่ 

บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทีด่นิว่างเปล่าเนื้อที ่2-1-64.0 ไร่ 
ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach)  

วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิโดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบราคาทีม่กีารตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปัจจุบันที่ทรพัย์สินที่มีลกัษณะและคุณประโยชน์คล้ายคลึงกับ
ทรพัย์สนิที่จะประเมนิมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจยัต่างๆ เช่น ท าเลทีต่ัง้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใชส้อย เงื่อนไขการช าระ
เงนิ ตลอดจนรูปร่างลกัษณะของทรพัย์สนินัน้ เป็นตวัปรบัราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรพัย์สนิทีค่ลา้ยคลงึกนัดว้ย โดย
บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ไดส้ ารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรอื ราคาเสนอซื้อขายของทรพัย์สนิ
ต่างๆ ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัทีต่ัง้ทรพัย์สนิทีท่ าการประเมนิมูลค่า พบว่ามทีรพัย์สนิอื่นทีส่ามารถน ามาเปรยีบเทยีบเพื่อ
การประเมนิมลูค่าแสดงรายละเอยีดโดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรพัยต์ามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis) 
รายละเอียด ทรพัยสิ์นท่ี

ประเมิน 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

1 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

2 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

3 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

4 
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า

(Assumed) 
ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า 

ประเภทขอ้มลู เสนอขาย 
(Assumed) 

เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ทีต่ ัง้ ซอยเอกชยั 33 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 50 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 83 
แยก 1 ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 93 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 33 
ถนนเอกชยั 

ถนนผ่านหน้า คสล.6 ม. คสล.5 ม. ลูกรงักวา้ง 4 เมตร ลูกรงักวา้ง 4 เมตร ลูกรงักวา้ง 4 เมตร 
ผงัเมอืงประเภท (ส)ี สสีม้ สสีม้ สสีม้ สสีม้ สสีม้ 
เนื้อที ่ 2-1-64 ไร่ 2-0-0 ไร่ 0-3-73 ไร่ 0-1-46 ไร่ 4-0-78 ไร่ 
ระดบัทีด่นิโดยประมาณ  ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
รปูร่างทีด่นิ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
วนัทีเ่สนอซื้อ/ขาย มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563 
ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อตารางวา) 

- 30,000 29,000 37,500 31,250 

ราคาเสนอขายหลงัการปรบัแก้ 
(ราคาต่อรอง) 
(บาทต่อตารางวา) 

- 29,000 28,000 35,000 30,000 

ปัจจยัเปรยีบเทยีบ      
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ (35%) 7 7 6 6 6 
สภาพแวดลอ้ม (10%) 7 6 5 6 5 
ระบบสาธารณูปโภค (10%) 7 6 5 5 5 
การคมนาคม (10%) 7 6 5 5 5 
รปูร่างการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ 
(35%) 

8 5 4 4 4 

คะแนนการถ่วงน ้าหนัก (100%) 7.35 6.00 5.00 5.10 5.00 
Adjust Ratio 1.00 1.23 1.47 1.44 1.47 
Indicated Price  35,525 41,160 50,441 44,100 
% comparable  36.4% 20.9% 21.8% 20.9% 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น 41,750 บาท/ตารางวา    
หรือประมาณ 42,000 บาท/ตารางวา    

 
โดยบรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ไดท้ าการคดัเลอืกขอ้มูลเปรยีบเทยีบจ านวนมาก และ

คดักรองเพื่อเลอืกมาใชเ้ป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ จ านวน 4 แห่ง ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิทีป่ระเมนิมากทีสุ่ดในแง่
ของท าเลทีต่ัง้ รปูร่างทีด่นิ และระบบสาธารณูปโภค โดยขอ้มลูเปรยีบเทยีบจะตอ้งมรีาคาตลาดใกลเ้คยีงกนั ไม่มคีวามผนั
ผวนมากจนเกินไป หลังจากนัน้ บริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ ากัด ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรยีบเทยีบ กบั ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ ตามปัจจยัต่างๆ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ข้อมูลเปรียบเทียบ ปัจจยั 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่1 ท าเลที่ตัง้ ใกล้เคยีงกับทรพัย์สินที่ประเมนิ ขณะที่ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การ
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ข้อมูลเปรียบเทียบ ปัจจยั 
คมนาคม และรปูร่างการใชป้ระโยชน์ ดอ้ยกว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่2 ท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใชป้ระโยชน์ ดอ้ย
กว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่3 ท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใชป้ระโยชน์ ดอ้ย
กว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่4 ท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใชป้ระโยชน์ ดอ้ย
กว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

 
โดยปัจจยัเปรยีบเทยีบ ก าหนดให ้ปัจจยัท าเลทีต่ัง้ มนี ้าหนักรอ้ยละ 35 ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม มนี ้าหนักรอ้ยละ 

10 ปัจจยัระบบสาธารณูปโภค มีน ้าหนักร้อยละ 10 ปัจจยัการคมนาคม มีน ้าหนักร้อยละ 10 และปัจจยัรูปร่างการใช้
ประโยชน์ของที่ดิน มีน ้าหนักร้อยละ 35 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการให้น ้าหนักของบริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์
คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ซึ่งไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติขิองทีด่นิต่างๆ ในอดตี ซึ่งผูป้ระเมนิมคีวามคดิเห็นว่าปัจจยั
ท าเลทีต่ัง้ และรปูร่างการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาของทรพัยส์นิมากทีสุ่ด  
 

สรปุมูลค่าท่ีดินว่างเปล่าเน้ือท่ี 2-1-64.0  ไร่ 
บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทีด่นิว่างเปล่าเนื้อที ่2-1-64.0 ไร่ 

ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยไดมู้ลค่าเท่ากบั 42,000 บาทต่อตารางวา (ปัดเศษ) หรอืคดิเป็นมูลค่าที่ดนิทัง้หมด
เท่ากบั 40,488,000 บาท 
 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

ส าหรบัอาคารสิ่งปลูกสร้าง บรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ ากัด ได้ประเมินด้วยวิธีคิดจาก
ต้นทุนทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใต้สมมติฐานราคาค่าก่อสร้างอ้างอิงจากมาตรฐานราคาก่อสร้าง
อาคารของสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานข้อมูลภายในบรษิัทฯ ประกอบกับ
พจิารณาหกัค่าเสื่อมอาคารตามสภาพอาคาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด 
พื้นท่ีใช้สอย  

(ตร.ม.) 
ค่าก่อสร้าง 

(บาท/ตร.ม.) 
มูลค่าทดแทน
ใหม่ (บาท) 

อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่า
เส่ือม
อาคาร 

(%) 

มูลค่าทดแทน
สุทธิ (บาท) 

1 อาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  
-พืน้ทีส่่วนส านักงาน 228 9,500 2,736,000 28 46% 1,477,440 
-พืน้ทีส่่วนโรงงาน 2,304 8,000 18,432,000 28 46% 9,953,280 
-พืน้ทีส่่วนพกัอาศยั 378 7,000 2,646,000 28 46% 1,428,840 
-พืน้ทีส่่วนโล่งหลงัคาคลุม 503 2,500 1,257,500 28 46% 679,050 
-พืน้ทีส่่วนโล่งหลงัคาคลุม (ใหม่) 224 2,500 560,000 4 4% 537,600 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 1 3,697 RCN @ 6,933 25,631,500  14,076,210 
2 อาคารโรงงาน 2 ชัน้  

-พืน้ทีใ่ชส้อบภายในอาคาร 2,040 8,000 16,320,000 28 46% 8,812,800 
-พืน้ทีส่่วนโล่งหลงัคาคลุม 120 2,000 240,000 28 46% 129,600 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 2 2,160 RCN @ 7,667 16,560,000  8,942,400 
3 อาคารป้อมยาม 

-พืน้ทีใ่ชส้อบภายในอาคาร 7 7,000 49,000 28 46% 26,460 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 3 7 RCN @ 7,000 49,000  26,460 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

81



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเรื่องการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ส่วนที ่6 - หน้า 5 

ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด 
พื้นท่ีใช้สอย  

(ตร.ม.) 
ค่าก่อสร้าง 

(บาท/ตร.ม.) 
มูลค่าทดแทน
ใหม่ (บาท) 

อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่า
เส่ือม
อาคาร 

(%) 

มูลค่าทดแทน
สุทธิ (บาท) 

4 อาคารเกบ็วตัถอุนัตราย       
-พืน้ทีใ่ชส้อบภายในอาคาร 11 6,500 71,500 28 46% 38,610 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 4 11 RCN @ 6,500 71,500  38,610 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 1-4 5,875  42,312,000   23,083,680 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 
 - ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 1 12 2,500 30,000 28 76% 7,200 

- ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 2 14 2,500 35,000 28 76% 8,400 
- ถนนและลานคอนกรตี 303 800 242,400 28 76% 58,176 
- รัว้และประตูรัว้ 504 1,500 756,000 27 76% 181,440 

รวมส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 1,063,400  255,216 
รวมอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 43,375,400  23,338,896 

รวมท่ีดิน + อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  63,826,896 

 
สรปุมูลค่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

บรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ ากดั ได้ท าการประเมินมูลค่าที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้าง (อาคาร
โรงงาน และสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ) โดยทีด่นิเปล่าเน้ือที ่2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดได้
มลูค่าเท่ากบั 42,000 บาทต่อตารางวา (ปัดเศษ) หรอืคดิเป็นมลูค่าทีด่นิทัง้หมดเท่ากบั 40,488,000 บาท และประเมนิสิง่
ปลูกสร้างด้วยวิธีต้นทุนทดแทน คิดเป็นมูลค่า 23,338,896 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทัง้สิ้น 
63,826,896 บาท 
 
6.1.2 สรปุการประเมินโดยบริษทั เบรนท์โจ โคเซนส ์คอนซลัต้ิง จ ากดั 

บรษิทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซลัติ้ง จ ากดั ได้ท าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ ซึ่งได้แก่ ที่ดนิ 1 แปลง ขนาด
เน้ือทีด่นิ 2-1-64.0 ไร่ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ทรพัยสิ์น 

 
ท่ีมา: รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโดยบรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติ้ง จ ากดั 
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ท่ีดินว่างเปลา่เน้ือท่ี 2-1-64.0 ไร่ 
บรษิัท เบรนท์โจ โคเซนส ์คอนซลัติ้ง จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมูลค่าที่ดนิว่างเปล่าเนื้อที ่2-1-64.0 ไร่ ดว้ยวธิี

เปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach)  
วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิโดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบราคาทีม่กีารตกลงซื้อ

ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปัจจุบันที่ทรพัย์สินที่มีลกัษณะและคุณประโยชน์คล้ายคลึงกับ
ทรพัย์สนิที่จะประเมนิมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจยัต่างๆ เช่น ท าเลทีต่ัง้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใชส้อย เงื่อนไขการช าระ
เงนิ ตลอดจนรูปร่างลกัษณะของทรพัย์สนินัน้ เป็นตวัปรบัราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรพัย์สนิทีค่ลา้ยคลงึกนัดว้ย โดย
บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ไดส้ ารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรอื ราคาเสนอซื้อขายของทรพัย์สนิ
ต่างๆ ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัทีต่ัง้ทรพัย์สนิทีท่ าการประเมนิมูลค่า พบว่ามทีรพัย์สนิอื่นทีส่ามารถน ามาเปรยีบเทยีบเพื่อ
การประเมนิมลูค่าแสดงรายละเอยีดโดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ 

ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรพัยต์ามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis) 
รายละเอียด ทรพัยสิ์นท่ี

ประเมิน 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 1 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 2 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 3 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 4 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 5 
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า

(Assumed) 
ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า 

การใชป้ระโยชน์ โรงงาน ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ รา้นซ่อมรถ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
ประเภทขอ้มลู เสนอขาย 

(Assumed) 
เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ทีต่ ัง้ ซอยเอกชยั 33 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 93 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 60 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 76/1 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 64/5 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 76/1 
ถนนเอกชยั 

ระยะการเขา้ถงึ ห่างจากถนน 
เอกชยั 300 ม. 

ห่างจากถนน 
เอกชยั 380 ม. 

ตดิถนนเอกชยั 
ห่างจากถนน 

เอกชยั 700 ม. 
ห่างจากถนน 

เอกชยั 200 ม. 
ห่างจากถนน 

เอกชยั 500 ม. 
ถนนผ่านหน้า / เขต คสล.6/8 ม. หนิคลุก 4/6 ม. ลาดยาง18/30 ม. คสล.6/8 ม. ลาดยาง 6/8 ม. คสล.6/8 ม. 
ผงัเมอืงประเภท (ส)ี สสีม้ สสีม้ สแีดง สสีม้ สแีดง สสีม้ 
เนื้อที ่ 2-1-64 ไร่ 1-1-32 ไร่ 3-1-86 ไร่ 1-0-0 ไร่ 4-2-72 ไร่ 0-1-17 ไร่ 
ระดบัทีด่นิโดยประมาณ  ถมแลว้ต ่ากว่า

ถนน 0.1 ม. 
ไม่ถม ต ่ากว่า
ถนน 0.1 ม. 

ถมแลว้สงูกว่า
ถนน 0.2 ม. 

ถมแลว้สงูกว่า
ถนน 0.1 ม. 

ถมแลว้เสมอถนน 
ถมแลว้สงูกว่า
ถนน 0.1 ม. 

หน้ากวา้งทีด่นิ (เมตร) 65.0 35.5 34.0 52.0 40.0 20.0 
รปูร่างทีด่นิ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
วนัทีเ่สนอซื้อ/ขาย - 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 
ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อตารางวา) 

- 27,000 120,000 39,000 45,000 34,991 

ราคาเสนอขายหลงัการปรบัแก้ 
(ราคาต่อรอง) 
(บาทต่อตารางวา) 

- 26,000 110,000 38,000 43,800 32,000 

ปัจจยัเปรยีบเทยีบ       
ท าเลทีต่ ัง้ (25%) 7 6 9 7 8 7 
การคมนาคมและการเขา้ถงึ 
(20%) 

7 6 8 6 7 6 

ขนาดเนื้อที ่(10%) 7 6 8 6 9 5 
ลกัษณะทางกายภาพ (15%) 7 6 9 7 8 7 
ศกัยภาพในการพฒันา (10%) 7 6 8 6 7 6 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 
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รายละเอียด ทรพัยสิ์นท่ี
ประเมิน 

ข้อมูล
เปรียบเทียบ 1 

ข้อมูล
เปรียบเทียบ 2 

ข้อมูล
เปรียบเทียบ 3 

ข้อมูล
เปรียบเทียบ 4 

ข้อมูล
เปรียบเทียบ 5 

สภาพแวดลอ้ม (10%) 7   5 8 7 6 7 
สาธารณูปโภค (10%) 7 6 8 7 6 7 
คะแนนการถ่วงน ้าหนัก (100%) 7.00 5.90 8.40 6.60 7.50 6.50 
Adjust Ratio 1.00 1.19 0.83 1.06 0.95 1.08 
Indicated Price  30,847 91,667 40,303 41,432 34,462 
% comparable  10.5% 8.3% 29.0% 29.0% 23.2% 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น 42,533 บาท/ตารางวา     
หรือประมาณ 42,500 บาท/ตารางวา     

โดยบรษิัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ได้ท าการคดัเลือกขอ้มูลเปรียบเทียบ จ านวน 5 แห่ง โดย
ส ารวจพืน้ทีบ่รเิวณ 10-15 กโิลเมตร จากทีต่ัง้ของทรพัย์สนิทีป่ระเมนิ ซึ่งขอ้มูลเปรยีบเทยีบ จะต้องเป็นทรพัย์ทีป่ระกาศ
ขาย หรอื มกีารซื้อขายไปแล้วเท่านัน้ พบว่าไดม้กีารคดัเลอืกขอ้มูลเปรยีบเทยีบที ่2 ซึ่งมพีืน้ทีต่ดิถนนเอกชยั ซึง่มที าเล
ทีต่ัง้ทีด่กีว่ามาร่วมวเิคราะหใ์นครัง้นี้ดว้ยเน่ืองจากเป็นพื้นทีท่ีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ โดยบรษิทั เบรนทโ์จ 
โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั วเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบ กบั ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ ตามปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 

ข้อมูลเปรียบเทียบ ปัจจยั 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่1 ท าเลทีต่ัง้ ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม ดอ้ยกว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่2 ท าเลทีต่ัง้ ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ดกีว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ เน่ืองจาก

เป็นแปลงมุมตดิถนนสองดา้น 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่3 ท าเลที่ตัง้ ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ใกล้เคียงกับ ทรพัย์สนิที่ประเมิน 

โดยเป็นทีด่นิในโครงการจดัสรร 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่4 ท าเลทีต่ัง้ ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ดกีว่าทรพัย์สนิทีป่ระเมนิ (ลกัษณะ

ขาเกง็ก าไร) 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่5 ท าเลที่ตัง้ ลกัษณะทางกายภาพ ด้อยกว่า และสภาพแวดล้อม ใกล้เคยีงกบั ทรพัย์สนิที่

ประเมนิ โดยเป็นทีด่นิในโครงการจดัสรร 
 
โดยปัจจยัเปรยีบเทยีบ ก าหนดให ้ปัจจยัท าเลทีต่ัง้ มนี ้าหนักรอ้ยละ 25 ปัจจยัการคมนาคมและการเขา้ถงึ มนี ้าหนักรอ้ย
ละ 20 ปัจจยัขนาดเนื้อที่ มนี ้าหนักรอ้ยละ 10 ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ มีน ้าหนักรอ้ยละ 15 ปัจจยัศกัยภาพในการ
พฒันา มนี ้าหนักรอ้ยละ 10 ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม มนี ้าหนักรอ้ยละ 10 และปัจจยัสาธารณูปโภค มนี ้าหนักรอ้ยละ 10 ซึ่ง
สอดคล้องกบัมาตรฐานการให้น ้าหนักของบรษิทั เบรนท์โจ โคเซนส ์คอนซลัติ้ง จ ากดั และมกีารปรบัน ้าหนักของแต่ละ
ปัจจยัเปรยีบเทยีบตามดุลพนิิจของผูป้ระเมนิ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
 

สรปุมูลค่าท่ีดินว่างเปล่าเน้ือท่ี 2-1-64  ไร่ 
บรษิัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ได้ท าการประเมินมูลค่าที่ดินว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64 ไร่ ด้วยวิธี

เปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยไดมู้ลค่าเท่ากบั 42,500 บาทต่อตารางวา (ปัดเศษ) หรอืคดิเป็นมูลค่าทีด่นิทัง้หมดเท่ากบั 
40,970,000 บาท 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

84



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเรื่องการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ส่วนที ่6 - หน้า 8 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ส าหรบัอาคารสิ่งปลูกสร้าง บรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ ากัด ได้ประเมินด้วยวิธีคิดจาก

ต้นทุนทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใต้สมมติฐานราคาค่าก่อสร้างอ้างอิงจากมาตรฐานราคาก่อสร้าง
อาคารของสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานข้อมูลภายในบรษิัทฯ ประกอบกับ
พจิารณาหกัค่าเสื่อมอาคารตามสภาพอาคาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด 
พื้นท่ีใช้สอย  

(ตร.ม.) 
ค่าก่อสร้าง 

(บาท/ตร.ม.) 
มูลค่าทดแทน
ใหม่ (บาท) 

อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่า
เส่ือม
อาคาร 

(%) 

มูลค่าทดแทน
สุทธิ (บาท) 

1 อาคารส านักงานและโกดงั 2 ชัน้  
-พืน้ทีส่ านักงาน 276 12,500 3,450,000 29 48% 1,793,972 
-พืน้ทีโ่กดงั 1,440 9,500 13,680,000 29 58% 5,745,600 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 552 3,500 1,932,000 3 9% 1,758,120 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 1     9,297,692 
2 อาคารโกดงั 2 ชัน้  

-พืน้ทีโ่กดงั 1,882 9,500 17,879,000 29 58% 7,509,180 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 118 3,500 413,000 29 76% 99,120 
-พืน้ทีร่ะเบยีง 60 3,500 210,000 29 76% 50,400 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 2     7,658,700 
3 อาคารบ้านพกัคนงาน และโกดงั 3 ชัน้ 

-พืน้ทีภ่ายในอาคาร 571.75 8,500 4,859,875 29 48% 2,527,096 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 81 3,500 283,500 29 76% 68,040 
-พืน้ทีร่ะเบยีง 24 3,500 84,000 29 76% 20,160 
-พืน้ทีโ่กดงั 304 8,500 2,584,000 28 56% 1,136,960 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 3     3,752,256 
4 อาคารเกบ็ของชัน้เดียว 

-พืน้ทีเ่กบ็ของ 144 6,500 936,000 29 76% 224,640 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 81 3,500 283,500 29 76% 68,040 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 4     292,680 
5 อาคารเกบ็ของและห้องขยะ 

-พืน้ทีภ่ายในอาคาร 40 3,500 140,000 29 76% 33,600 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 5      33,600 

6 อาคารป้อมยาม 
-พืน้ทีภ่ายในอาคาร 7 7,500 52,500 29 58% 22,050 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 16 3,500 56,000 29 76% 13,440 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 6      35,490 
อ่ืนๆ 
 - รัว้อฐิบลอ็ค 2.0 x 130.0 ม. 260 1,500 390,000 29 76% 93,600 

- ประตูเหลก็ 2.0 x 8.0 ม. 16 5,000 80,000 29 76% 19,200 
รวมอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 21,183,219 

รวมท่ีดิน + อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  62,153,219 

 
สรปุมูลค่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ) เลขท่ี 19 และ 21 ซอยเอกชยั 63  

บรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติ้ง จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง (อาคารโรงงาน และ
สิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ) โดยทีด่นิเปล่าเน้ือที ่2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดไดม้ลูค่าเท่ากบั 
42,500 บาทต่อตารางวา (ปัดเศษ) หรอืคดิเป็นมลูค่าทีด่นิทัง้หมดเท่ากบั 40,970,000 บาท และประเมนิสิง่ปลูกสรา้งดว้ย
วธิตีน้ทุนทดแทน คดิเป็นมลูค่า 21,183,219 บาท รวมมลูค่าทรพัยส์นิทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทัง้สิน้ 62,153,219 บาท หรอื
เท่ากบั 62,150,000 บาท (ปัดเศษ) 
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และเมื่อน าราคาซื้อขายที่ดินที่บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการในครัง้นี้  มาเปรยีบเทียบกับมูลค่าที่ได้จากรายงาน
ประเมินที่ได้รบัการประเมินโดยบรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ ากัด และบรษิัท เบรนท์โจ โคเซนส ์ 
คอนซลัติ้ง จ ากดั พบว่า ราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิทรพัย์สนิอสิระมรีาคาสูงกว่าราคาทีบ่รษิัทฯ จะเขา้ซื้อทีด่นิในครัง้นี้ 
โดยมรีายละเอยีดดงัตารางเปรยีบเทยีบราคา ดงันี้ 

มลูค่าทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 60,000,000 บาท 
มลูค่าประเมนิโดยบรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั 63,826,896 บาท 
มลูค่าประเมนิโดยบรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 62,150,000 บาท 

ราคาซื้อขาย < ราคาประเมินโดยผู้ประเมินทรพัยสิ์นอิสระทัง้ 2 ราย 
 หากพจิารณาจากตารางการเปรยีบเทยีบขา้งต้น จะเห็นไดว้่า ราคาที่บรษิัทฯ จะเขา้ซื้อทีด่นิดงักล่าวจากนาย 
คงศกัดิ ์เหมมณฑารพ มมีลูค่าเท่ากบั 60.00 ลา้นบาท ในขณะทีร่าคาประเมนิของทีด่นิดงักล่าวโดยบรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ 
แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั และบรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั มมีลูค่าเท่ากบั 63.83 ลา้นบาท และ 62.15 
ล้านบาท ตามล าดบั ดงันัน้ ราคาที่บรษิัทฯ เขา้ซื้อทีด่นิดงักล่าวในครัง้นี้จงึมมีูลค่าต ่ากว่าราคาประเมนิทีป่ระเมนิโดยผู้
ประเมนิทรพัยส์นิอสิระทัง้ 2 ราย 
 
6.2 ด าเนินการเช่าท่ีดินตามสญัญาเช่ากบันายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ พร้อมทัง้ต่อสญัญาเช่าไปตลอด    
 การประเมนิมูลค่ารายการในกรณีทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการเช่าทีด่นิจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ พรอ้มทัง้ต่อ
สญัญาเช่าไปตลอด ทีป่รกึษาฯ จะค านวณมูลค่ารายการตามวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash 
Flow Approach) ซึ่งเป็นวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการในครัง้นี้ ดว้ยการน าอตัราค่าเช่าตามสญัญาเช่าทีด่นิปัจจุบนัที่
จะครบก าหนดในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และมสีมมตฐิานว่าค่าเช่าจะมกีารปรบัเพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 3.16 ต่อปี ตลอด
การประมาณการ ตามอตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทยเฉลี่ยยอ้นหลงั 30 ปี (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) ในกรณีที ่
MP ต่อสญัญาเช่าไปตลอด และคดิลดดว้ยอตัราตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของบรษิทัฯ 
 การประเมนิมูลค่ารายการในกรณีที่บรษิทัด าเนินการเช่าทีด่นิไปตลอด ที่ปรกึษาฯ จะประเมนิค่าเช่าที่ดนิจาก
อตัราค่าเช่าตามสญัญาเช่าทีด่นิ ที ่MP บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในฐานะผูเ้ช่าท าสญัญาเช่ากบันายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
ในฐานะผู้ให้เช่า โดยอ้างอิงอตัราค่าเช่าดงักล่าวตามสญัญาโดยครบก าหนดสญัญาเช่าในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ
หลงัจากนัน้จะก าหนดให้มกีารต่ออายุสญัญาเช่าไปตลอดโดยจะมกีารคดิค่าเช่าทัง้ส่วนของที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง โดย
อ้างองิจากอตัราค่าเช่าที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง ตามสญัญาเช่าที่ดนิระหว่าง MP กบันายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ลงวนัที ่1 
มกราคม 2563 โดยคดิอตัราค่าเช่าเท่ากบั 130 บาทต่อตารางเมตร และคดิบนพืน้ทีใ่ชส้อยเท่ากบั 5,010 ตารางเมตร จงึ
คดิเป็นอตัราค่าเช่าเท่ากบั 651,300 บาทต่อเดอืน 
 ทัง้นี้ การประเมนิมูลค่ารายการในกรณีทีม่กีารต่ออายุสญัญาเช่าไปตลอดภายหลงัจากที่สญัญาเช่าครบก าหนด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 นัน้ โดยภายหลงัระยะเวลาดงักล่าว MP ยงัคงด าเนินการเช่าทีด่นิดงักล่าวไปตลอดตามหลกัการ
ด ารงอยู่ของกจิการ (Going Concern) โดยมรีายละเอยีดการค านวณดงันี้ 
 
สมมติฐานอตัราส่วนคิดลด (Discount rate) 

อตัราส่วนคดิลดทีใ่ชใ้นการค านวณหามลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการจะใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของ
โครงการ (Weighted Average Cost of Capital : WACC) โดยมสีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

WACC  = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 
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โดยที ่  
 WACC = อตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
  
 D = หนี้สนิทางการเงนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตามงบแสดงฐานะทางการเงนิ

ของ PJW ณ 31 ธ.ค. 62 โดยอ้างอิงจากงบการเงินตรวจสอบ
ล่าสุดของ PJW ทีม่คี่าเท่ากบั 1,413.74 ลา้นบาท 

 E = ส่วนของผู้ถือหุ้นของ PJW ณ 31 ธ.ค. 62 โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินตรวจสอบล่าสุดของ PJW ที่มีค่าเท่ากับ 1,015.56 ล้าน
บาท 

 Kd = ตน้ทุนทางการเงนิของหนี้สนิทางการเงนิของ PJW ณ 31 ธ.ค. 62 
เท่ากบัรอ้ยละ 3.92 

 T = อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เท่ากบัรอ้ยละ 20 
 Ke = อตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการซึง่ค านวณมาจากสตูร CAPM 

ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 6.57 โดยมรีายละเอยีดการค านวณค่า Ke ดงันี้ 

Ke = Rf   +   β( Rm  –  Rf ) 
 

โดยที ่
 Ke = อตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ 
 Risk Free Rate (Rf) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง อ้างองิจากอตัรา

ดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลอายุ 30 ปี ณ วนัทีป่ระเมนิมลูค่ายุตธิรรม
ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ (อ้างองิขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th) 
โดย ณ วนัที ่6 มนีาคม 2563 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 1.56 ต่อปี 

 Rm = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เฉลี่ยย้อนหลงั 30 ปี ตัง้แต่ปี 2533 - 2563 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา
สะท้อนภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ในช่วงเวลาต่างๆ ได้
ดีกว่าการใช้ข้อมูลในช่วงระยะเวลาสัน้  (อ้างอิงข้อมูลจาก 
www.set.or.th) โดย ณ วนัที่ 6 มนีาคม 2563 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 
7.71 ต่อปี 

 Beta (β) = ค่าเฉลีย่ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของบรษิทัฯ เทยีบ
กบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 1 
ปี ตัง้แต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 (ที่มา: 
Bloomberg) ซึ่งเป็นช่วงเวลาทีท่ีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า สามารถ
สะท้อนค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของ 
บริษัทฯ ในช่วงเวลา ณ ปัจจุบันได้ดีที่สุด โดยสามารถค านวณ 
Leveraged Beta ของบริษัทฯ  ได้ เท่ ากับ  0.814 เท่ า  โดยมี
รายละเอยีดการค านวณดงันี้ 
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ทัง้นี้จากสูตรการค านวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่น ามาใช้ดงักล่าวขา้งต้นจะค านวณได้ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
ตอ้งการ (Ke) เท่ากบัรอ้ยละ 6.57 ต่อปี 

 
แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ 
 Ke = Rf   +   β( Rm  –  Rf ) 
  = 1.56% + 0.814(7.71% - 1.56%) 
  = 6.57 % 

 
แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาอตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
 WACC = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 
  = 1.83% + 2.74%  
  = 4.57% 

 
สมมติฐานอตัราการเติบโตของค่าเช่าตลอดการเช่าท่ีดิน (Terminal Growth Rate) 

ทีป่รกึษาฯ มสีมมตฐิานใหค้่าเช่าทีด่นิระหว่าง MP และนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ มอีตัราการเตบิโตเท่ากบัรอ้ย
ละ 3.16 ต่อปี ตลอดการประมาณการ ภายหลงัสญัญาเช่าทีด่นิดงักล่าวสิน้สุดลงในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยอ้างอิง
จากอตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลงั 30 ปี (ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อให้เป็นไปตามหลกัความ
ระมดัระวงั (Conservative Basis) โดยมสีตูรการค านวณดงันี้ 

Present Value ของค่าเช่าท่ีดินในกรณีท่ีเช่าไปตลอด  = ค่าเช่าท่ีดินปี 2563 x (1 + G) / (อตัราคิดลด - G) 

  
โดยที ่ อตัราคดิลด = อตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (WACC) เท่ากบั 4.57% 

G = อัตราการเติบโตของค่าเช่าหลังจากปี 2563 (Terminal Value Growth 

Rate) เท่ากบัรอ้ยละ 3.16 อ้างองิจากอตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทยเฉลี่ย

ยอ้นหลงั 30 ปี (ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหามลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าทีด่นิในกรณีที ่MP เช่าไปตลอด 
      PV ของค่าเช่าท่ีดิน ในกรณีท่ีเช่าไปตลอด = [ค่าเช่าท่ีดินปี 2563 x (1 + G)] / (WACC - G) 

    = [7,815,600 x (1 + 3.16%)] / (4.57 - 3.16%) 
    = 571,977,022.59 

 
จากขอ้มูลและสมมตฐิานดงักล่าวขา้งต้น จะสามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าในกรณีที ่MP เช่าทีด่นิ

ดงักล่าวไปตลอด ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งคิดเป็นมูลค่า
เท่ากบั 571.98 ลา้นบาท 

6.3 ด าเนินการจดัซื้อท่ีดินและก่อสร้างโรงงานใหม ่ 
การประเมินมูลค่ารายการในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด าเนินการซื้อและเช่าที่ดินจากนายคงศักดิ ์เหมมณฑารพ 

ภายหลงัครบก าหนดอายุสญัญาเช่าในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการจดัซื้อที่ดินและด าเนินการ
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ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ โดยที่ปรกึษาฯ จะใช้ราคาซื้อที่ดินและราคาค่าก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ โดยอ้างอิงจาก
รายงานประเมนิทรพัยส์นิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายดงันี้ 

1) บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั รายงานประเมนิฉบบัลงวนัที ่29 มกราคม 2563 เพื่อ
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ซึง่ไดแ้ก่ ทีด่นิ 1 แปลง ขนาดเน้ือทีด่นิ 2-1-64.0 ไร่ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง ณ 22 มกราคม 
2563 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาภายในบริษัทฯ และการซื้อ -ขาย ให้เช่า หรืออ้างอิงเพื่อ
วตัถุประสงคส์าธารณะในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2) บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซลัต้ิง จ ากดั รายงานประเมนิฉบบัลงวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อประเมนิ
มูลค่าทรพัย์สนิ ซึ่งไดแ้ก่ ทีด่นิ 1 แปลง ขนาดเนื้อทีด่นิ 2-1-64.0 ไร่ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง ณ 27 มกราคม 2563 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบนั ของทรพัย์สนิ และน าไปใชเ้พื่อประกอบการซื้อขายหรอื
อา้งองิเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี้ แมร้ะยะเวลาการประเมนิราคาของผูป้ระเมนิราคาอสิระจะราคาทีป่ระเมนิเมื่อ 1 เดอืนทีแ่ลว้แต่ ณ ปัจจุบนั
สภาพของที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวและบรเิวณใกล้เคียงยงัอยู่ในสภาพเดิม รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอสงัหารมิทรพัย์ในช่วง 1 เดอืนที่ผ่านมาไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญันับจาก 
วนัทีป่ระเมนิราคา ดงันัน้ราคาประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระในครัง้นี้จงึสามารถใชอ้า้งองิราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ใน
กรณีทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการก่อสรา้งโรงงานแห่งใหม่ได ้

โดยผู้ประเมนิราคาอิสระจะประเมนิราคาที่ดนิตามวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มูลราคาตลาด (Market Approach) โดย
เปรียบเทียบราคาที่ดินกับข้อมูลราคาตลาดที่มีลกัษณะใกล้เคียงทรพัย์สิน ซึ่งมีการเสนอขายใกล้เคียงกับที่ตัง้ของ
ทรพัย์สนิ ส าหรบัการประเมนิราคาการก่อสรา้งอาคารโรงงานใหม่ผู้ประเมนิราคาอสิระจะประเมนิโดยวธิีคดิจากต้นทุน
ทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใตส้มมตฐิานราคาค่าก่อสรา้งอา้งองิจากมาตรฐานราคาก่อสรา้งอาคารของ
สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 และฐานข้อมูลภายในบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการ
ประเมนิราคากรณีการจดัซื้อทีด่นิและด าเนินการก่อสรา้งโรงงานใหม่ ดงันี้ 

บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนท์ส จ ากดั 
รายการท่ี ประเภทสินทรพัย ์ พื้นท่ี 

(ตารางวา) 
ราคาประเมิน 
(บาท/ตารางวา) 

ราคาประเมินรวม 
(บาท) 

ท่ีดินพ้ืนท่ี 2-1-64 ไร่ 
1. ท่ีดินท่ีตัง้โรงงานเน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา 964.00 42,000.00 40,488,000 

รายการท่ี ประเภทสินทรพัย ์ พื้นท่ี 
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมิน 
(บาท/ตารางเมตร) 

ราคาประเมินรวม 
(บาท) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 
2. อาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ 

 - พืน้ทีส่่วนส านักงาน 228 9,500 2,736,000 
 - พืน้ทีส่่วนโรงงาน 2,304 8,000 18,432,000 
 - พืน้ทีส่่วนพกัอาศยั 378 7,000 2,646,000 
 - พืน้ทีส่่วนโล่งหลงัคาคลุม 503 2,500 1,257,500 
 - พืน้ทีส่่วนโล่งหลงัคาคลุม (ใหม)่ 224 2,500 560,000 
 รวม 3,697  25,631,500 

3. อาคารโรงงาน 2 ชัน้    
 - พืน้ทีใ่ชส้อบภายในอาคาร 2,040 8,000 16,320,000 
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 - พืน้ทีส่่วนโล่งหลงัคาคลุม 120 2,000 240,000 
 รวม 2,160  16,560,000 

4. อาคารป้อมยาม    
 - พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 7 7,000 49,000 
 รวม 7  49,000 

5. อาคารเกบ็วตัถอุนัตราย    
 - พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 11 6,500 71,500 
 รวม 11  71,500 
 ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  
 - ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 1 12 2,500 30,000 
 - ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 2 14 2,500 35,000 
 - ถนนและลานคอนกรตี 303 800 242,400 
 - รัว้และประตูร ัว้ 504 1,500 756,000 
 รวม 833  1,063,400 
 รวมราคาประเมินอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 43,375,400 
 รวมมูลค่าทัง้หมด 83,863,400 

บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส ์คอนซลัต้ิง จ ากดั 
รายการท่ี ประเภทสินทรพัย ์ พื้นท่ี 

(ตารางวา) 
ราคาประเมิน 
(บาท/ตารางวา) 

ราคาประเมินรวม 
(บาท) 

ท่ีดินพ้ืนท่ี 2-1-64 ไร่ 
1. ท่ีดินท่ีตัง้โรงงานเน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา 964.00 42,500.00 40,970,000 

รายการท่ี ประเภทสินทรพัย ์ พื้นท่ี 
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมิน 
(บาท/ตารางเมตร) 

ราคาประเมินรวม 
(บาท) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 
2. อาคารส านักงานและโกดงั 2 ชัน้ 

 - พืน้ทีส่่วนส านักงาน 276 12,500 3,450,000 
 - พืน้ทีส่่วนโรงงาน 1,440 9,500 13,680,000 
 - พืน้ทีส่่วนพกัอาศยั 552 3,500 1,932,000 
 รวม 2,268  19,062,000 

3. อาคารโกดงั 2 ชัน้    
 - พืน้ทีโ่กดงั 1,882 9,500 17,879,000 
 - ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 118 3,500 413,000 
 - พืน้ทีร่ะเบยีง 60 3,500 210,000 
 รวม 2,060  18,502,000 

4. อาคารบ้านพกัคนงาน และโกดงั 3 ชัน้    
 - พืน้ทีภ่ายในอาคาร 571.75 8,500 4,859,875 
 - ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 81 3,500 283,500 
 - พืน้ทีร่ะเบยีง 24 3,500 84,000 
 - พืน้ทีโ่กดงั 304 8,500 2,584,000 
 รวม 980.75  7,811,375 

5. อาคารเกบ็ของชัน้เดียว    
 - พืน้ทีเ่กบ็ของ 144 6,500 936,000 
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 - ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 81 3,500 283,500 
 รวม 225  1,219,500 

6. อาคารเกบ็ของและห้องขยะ    
 - พืน้ทีภ่ายในอาคาร 40 3,500 140,000 
 รวม 40  140,000 

7. อาคารป้อมยาม    
 - พืน้ทีภ่ายในอาคาร 7 7,500 52,500 
 - ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 16 3,500 56,000 
 รวม 23  108,500 
 ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  
 - รัว้อฐิ 260 1,500 390,000 
 - ประตูเหลก็ 16 5,000 80,000 
 รวม 276  470,000 
 รวมราคาประเมินอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 47,313,375 
 รวมมูลค่าทัง้หมด 88,283,375 

 
 หากพจิารณาจากตารางการค านวณขา้งต้น จะเห็นได้ว่า หากบรษิัทฯ จะด าเนินการจดัซื้อที่ดนิและก่อสร้าง
โรงงานใหม่ จะท าใหบ้รษิทัฯ มตีน้ทุนในการด าเนินการดงักล่าวอยู่ระหว่าง 83.86  - 88.28 ล้านบาท 
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6.4 สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาฯ 
 ทีป่รกึษาฯ ได้เปรยีบเทยีบการประเมนิมูลค่ารายการทัง้ 3 กรณี  เพื่อใชพ้จิารณาถงึความเหมาะสมของราคา   
ในการทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ในครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

การด าเนินการในแต่ละกรณี 
รวมมูลคา่
รายการ 

1. ด าเนินการซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานของ MP จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพในครัง้นี้ 62.15 - 63.83 
2. ด าเนินการเช่าทีด่นิตามสญัญาเช่ากบันายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ พรอ้มทัง้ต่อสญัญาเช่าไปตลอด    571.98 
3. ด าเนินการจดัซื้อทีด่นิและก่อสรา้งโรงงานใหม่ 83.86  - 88.28 
  
บริษทัฯ จะเขา้ซือ้ท่ีดินจากนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ ตามร่างสญัญาซื้อ-ขายท่ีดิน 60.00 

 
จากทางเลือกการด าเนินการเกี่ยวกบัที่ดนิที่ตัง้โรงงานทัง้ 3 กรณี ตามตารางเปรยีบเทียบมูลค่ารายการ

ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่า กรณีทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานของ MP จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ
ในครัง้นี้มีมูลค่ารายการต ่าที่สุด จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าว เพื่อท าให้ MP 
สามารถใชท้ี่ดนิดงักล่าวในการด าเนินธุรกจิเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทางเลอืกอื่น โดยมขีนาดรายการเท่ากบั 62.15 - 63.83 
ลา้นบาท นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อทีด่นิดงักล่าวจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ ในราคา
เท่ากบั 60.00 ล้านบาท ซึ่งมคี่าต ่ากว่าราคาประเมนิทรพัย์สนิโดยบรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั 
และบรษิัท เบรนท์โจ โคเซนส ์คอนซลัติ้ง จ ากดั ทีม่มีูลค่าอยู่ระหว่าง 62.15 - 63.83 ล้านบาท ดงันัน้ การไดม้าซึ่งทีด่นิ
ดงักล่าวในครัง้นี้ของบรษิทัฯ จงึมคีวามเหมาะสม 
 

ทัง้นี้ ที่ปรกึษาฯ นอกจากจะพจิารณาถงึความเหมาะสมในเรื่องของมูลค่าของรายการในแต่ละกรณีแล้ว ที่
ปรกึษาฯ ยงัได้พจิารณาถงึความเหมาะสมและขอ้ดี-ขอ้เสยีของการด าเนินการเกี่ยวกบัทีด่นิทีต่ัง้โรงงานทัง้ 3 ทางเลอืก 
ไดด้งันี้ 

1. ด าเนินการซื้อท่ีดินท่ีตัง้โรงงานของ MP จากนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพในครัง้น้ี 
 การเขา้ซื้อทีด่นิทีต่ัง้โรงงานของ MP จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ เป็นทางเลอืกทีบ่รษิทัฯ จะเสยีค่าใชจ้่ายใน
การไดม้าซึง่ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านไดต้่อไปอกี 20 กว่าปี ในราคาทีต่ ่าทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการ
เขา้ท ารายการในกรณีอื่น และมมีูลค่าต ่ากว่ารายงานประเมนิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิทรพัย์สนิอสิระ อกีทัง้การทีบ่รษิทัฯ 
เขา้ซื้อที่ดนิที่ตัง้โรงงานของ MP มาเป็นกรรมสิทธิข์องบรษิัทฯ ท าให้ MP ไม่มคีวามเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รบัการต่อ
สญัญาเช่าทีด่นิดงักล่าว และไม่มคีวามเสีย่งในการทีอ่ตัราค่าเช่าจะเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะสญัญาเช่าทีด่นิปัจจุบนัที่ MP ได้
ด าเนินการเช่าที่ดนิจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ จะครบก าหนดอายุสญัญาเช่าในวนัที่ 31 ธ.ค. 2563 ซึ่งหาก MP 
ไดร้บัการต่ออายุสญัญาเช่า MP จะตอ้งจ่ายช าระค่าเช่าในการต่อสญัญาฉบบัใหม่เพิม่ขึน้อกีไม่เกนิรอ้ยละ 10 จากสญัญา
เช่าฉบบัปัจจุบนัทีจ่่ายค่าเช่าปีละ 7,815,600 บาท นอกจากนี้ การเขา้ซื้อทีด่นิดงักล่าวยงัท าให้ MP สามารถด าเนินการ
ผลติไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเสยีเวลาและค่าใชจ้่ายในการขนยา้ยเครื่องจกัรและโรงงาน รวมถงึการยา้ยพนักงานไป
ยงัโรงงานแห่งใหม่ หาก MP ไม่ไดต้่อสญัญาเช่าจากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
 อย่างไรกต็าม ในกรณีทีบ่รษิัทฯ เขา้ซื้อที่ดนิดงักล่าว อาจท าให้บรษิทัฯ เสยีโอกาสในการด าเนินการหาขอ้มูล
เกี่ยวกับท าเลที่ตัง้โรงงานแห่งใหม่ที่อาจเป็นท าเลที่ตัง้ที่ดีและเหมาะสมกว่าท าเลที่ตัง้และขนาดของพื้นที่โรงงาน  ณ 
ปัจจุบนัของ MP ได้ และหากในอนาคต MP มีความประสงค์ที่จะขยายฐานการผลติเพิ่มขึ้นเกินกว่าพื้นที่ใช้สอยของ
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ส่วนท่ี 7 : สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 
 โปรดดสูรุปความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในส่วนที ่1 “บทสรุปของผูบ้รหิาร” ของรายงานความเหน็ของ
ทีป่รกึษาฯ ฉบบันี้ 
 

อน่ึง ในการพจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ของ PJW ซึง่เป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผล
ประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ที่ปรกึษาฯ ได้น าเสนอไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรกึษาฯ ฉบบันี้ 
อย่างไรก็ตาม การตดัสนิใจอนุมตัิหรอืไม่อนุมตัิการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของ PJW ในครัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัดุลย
พนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

 
บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทัฯ ขอรบัรองว่าไดพ้จิารณาและศกึษา

ขอ้มูลต่างๆ ดว้ยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพี และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐานของ
ความสมเหตุสมผลและการวเิคราะหอ์ย่างเทีย่งธรรม โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

   
   
   

..........................................................  .......................................................... 
(นายพทิกัษ์ กติตอิคัรเสถยีร)  (นายตน้ศกุล ประจกัษจ์ติร)์ 

กรรมการผูจ้ดัการ  ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 
บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั  บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 : สรปุรายงานประเมินของผูป้ระเมินทรพัยสิ์น 
 

บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั และบรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ 
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ในรายชื่อบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิในตลาดทุนและผูป้ระเมนิหลกัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมนิที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิัท มลิล์แพค จ ากดั โดยมรีายละเอียดการประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ 

 
1. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เลขท่ี 19 และ 21 ซอยเอกชยั 63 ประเมินมูลค่าโดยบริษทั เดอะแวลูเอชัน่ 

แอนด ์คอนซลัแทนท์ส จ ากดั 
ประเภททรพัยสิ์น ทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ 
วตัถปุระสงคก์ารประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาภายในบรษิัทฯ และการซื้อ-ขาย ให้เช่า หรอือ้างอิงเพื่อ

วตัถุประสงคส์าธารณะในตลาดหลกัทรพัย ์
เน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา 
ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เลขที่  19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ อาคารโรงงาน 2 ชัน้ อาคารป้อมยาม อาคาร

เกบ็วตัถุอนัตราย และสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ กรรมสทิธิส์มบูรณ์ (Freehold) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
รายละเอียดเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิเลขที ่24421 เน้ือทีด่นิ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา 
ภาระผกูพนัท่ีจดทะเบียน ไม่ม ี
วนัท่ีประเมิน 22 มกราคม 2563 
มูลค่าประเมิน 63,826,896 บาท 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ทรพัยสิ์น 

 
ท่ีมา: รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโดยบรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 2 

บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั  ได้ท าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ โดยแบ่งการประเมนิ
ตามลกัษณะของทรพัยส์นิ ดว้ยวธิปีระเมนิทีแ่ตกต่างกนัเพื่อความเหมาะสม ดงันี้ 

ทรพัยสิ์น วิธีการประเมินมูลค่า 
1) ทีด่นิว่างเปล่าเน้ือที ่19-3-53.30 ไร ่ วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Comparison Approach) 
2) อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง  วธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) 
 
1.1 ท่ีดินว่างเปลา่เน้ือท่ี 2-1-64 ไร่ 

บรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากัด ได้ท าการประเมนิมูลค่าที่ดนิว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64 ไร ่
ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach)  

วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิโดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบราคาทีม่กีารตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปัจจุบันที่ทรพัย์สินที่มีลกัษณะและคุณประโยชน์คล้ายคลึงกับ
ทรพัย์สนิที่จะประเมนิมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจยัต่างๆ เช่น ท าเลทีต่ัง้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใชส้อย เงื่อนไขการช าระ
เงนิ ตลอดจนรูปร่างลกัษณะของทรพัย์สนินัน้ เป็นตวัปรบัราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรพัย์สนิทีค่ลา้ยคลงึกนัดว้ย โดย
บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ไดส้ ารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรอื ราคาเสนอซื้อขายของทรพัย์สนิ
ต่างๆ ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัทีต่ัง้ทรพัย์สนิทีท่ าการประเมนิมูลค่า พบว่ามทีรพัย์สนิอื่นทีส่ามารถน ามาเปรยีบเทยีบเพื่อ
การประเมนิมลูค่าแสดงรายละเอยีดโดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรพัยต์ามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis) 

รายละเอียด ทรพัยสิ์นท่ี
ประเมิน 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
1 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
2 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
3 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
4 

ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า
(Assumed) 

ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า 

ประเภทขอ้มลู เสนอขาย 
(Assumed) 

เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ทีต่ ัง้ ซอยเอกชยั 33 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 50 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 83 
แยก 1 ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 93 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 33 
ถนนเอกชยั 

ถนนผ่านหน้า คสล.6 ม. คสล.5 ม. ลูกรงักวา้ง 4 เมตร ลูกรงักวา้ง 4 เมตร ลูกรงักวา้ง 4 เมตร 
ผงัเมอืงประเภท (ส)ี สสีม้ สสีม้ สสีม้ สสีม้ สสีม้ 
เนื้อที ่ 2-1-64 ไร่ 2-0-0 ไร่ 0-3-73 ไร่ 0-1-46 ไร่ 4-0-78 ไร่ 
ระดบัทีด่นิโดยประมาณ  ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
ใกลเ้คยีงระดบัถนน

ผ่านหน้าทีด่นิ 
รปูร่างทีด่นิ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
วนัทีเ่สนอซื้อ/ขาย มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563 มกราคม 2563 
ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อตารางวา) 

- 30,000 29,000 37,500 31,250 

ราคาเสนอขายหลงัการปรบัแก้ 
(ราคาต่อรอง) 
(บาทต่อตารางวา) 

- 29,000 28,000 35,000 30,000 

ปัจจยัเปรยีบเทยีบ      
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ (35%) 7 7 6 6 6 
สภาพแวดลอ้ม (10%) 7 6 5 6 5 
ระบบสาธารณูปโภค (10%) 7 6 5 5 5 
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การคมนาคม (10%) 7 6 5 5 5 
รปูร่างการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ 
(35%) 

8 5 4 4 4 

คะแนนการถ่วงน ้าหนัก (100%) 7.35 6.00 5.00 5.10 5.00 
Adjust Ratio 1.00 1.23 1.47 1.44 1.47 
Indicated Price  35,525 41,160 50,441 44,100 
% comparable  36.4% 20.9% 21.8% 20.9% 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น 41,750 บาท/ตารางวา    
หรือประมาณ 42,000 บาท/ตารางวา    

 
โดยบรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ไดท้ าการคดัเลอืกขอ้มูลเปรยีบเทยีบจ านวนมาก และ

คดักรองเพื่อเลอืกมาใชเ้ป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ จ านวน 4 แห่ง ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิทีป่ระเมนิมากทีสุ่ดในแง่
ของท าเลทีต่ัง้ รปูร่างทีด่นิ และระบบสาธารณูปโภค โดยขอ้มลูเปรยีบเทยีบจะตอ้งมรีาคาตลาดใกลเ้คยีงกนั ไม่มคีวามผนั
ผวนมากจนเกินไป หลังจากนัน้ บริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ ากัด ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรยีบเทยีบ กบั ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ ตามปัจจยัต่างๆ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ข้อมูลเปรียบเทียบ ปัจจยั 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่1 ท าเลที่ตัง้ ใกล้เคยีงกับทรพัย์สินที่ประเมนิ ขณะที่ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การ

คมนาคม และรปูร่างการใชป้ระโยชน์ ดอ้ยกว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่2 ท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใชป้ระโยชน์ ดอ้ย

กว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่3 ท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใชป้ระโยชน์ ดอ้ย

กว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่4 ท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม และรูปร่างการใชป้ระโยชน์ ดอ้ย

กว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
 

โดยปัจจยัเปรยีบเทยีบ ก าหนดให ้ปัจจยัท าเลทีต่ัง้ มนี ้าหนักรอ้ยละ 35 ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม มนี ้าหนักรอ้ยละ 
10 ปัจจยัระบบสาธารณูปโภค มีน ้าหนักร้อยละ 10 ปัจจยัการคมนาคม มีน ้าหนักร้อยละ 10 และปัจจยัรูปร่างการใช้
ประโยชน์ของที่ดิน มีน ้าหนักร้อยละ 35 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการให้น ้าหนักของบริษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ 
คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ซึ่งไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติขิองทีด่นิต่างๆ ในอดตี ซึ่งผูป้ระเมนิมคีวามคดิเห็นว่าปัจจยั
ท าเลทีต่ัง้ และรปูร่างการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาของทรพัยส์นิมากทีสุ่ด  
 

สรปุมูลค่าท่ีดินว่างเปล่าเน้ือท่ี 2-1-64  ไร่ 
บรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากัด ได้ท าการประเมนิมูลค่าที่ดนิว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64 ไร ่

ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยไดมู้ลค่าเท่ากบั 42,000 บาทต่อตารางวา (ปัดเศษ) หรอืคดิเป็นมูลค่าที่ดนิทัง้หมด
เท่ากบั 40,488,000 บาท 
 
1.2 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

ส าหรบัอาคารสิง่ปลูกสรา้ง บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั ไดป้ระเมนิดว้ยวธิคีดิจาก
ตน้ทุนทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใตส้มมตฐิานราคาค่าก่อสรา้งอา้งองิจากมาตรฐานราคาก่อสรา้ง
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อาคารของสมาคมผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานขอ้มลูภายในบรษิทัฯ ประกอบกบั
พจิารณาหกัค่าเสื่อมอาคารตามสภาพอาคาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด 
พื้นท่ีใช้สอย  

(ตร.ม.) 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท/ตร.

ม.) 

มูลค่า
ทดแทนใหม่ 

(บาท) 

อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่า
เส่ือม
อาคาร 

(%) 

มูลค่า
ทดแทนสุทธิ 

(บาท) 

1 อาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  
-พืน้ทีส่่วนส านักงาน 228 9,500 2,736,000 28 46% 1,477,440 
-พืน้ทีส่่วนโรงงาน 2,304 8,000 18,432,000 28 46% 9,953,280 
-พืน้ทีส่่วนพกัอาศยั 378 7,000 2,646,000 28 46% 1,428,840 
-พืน้ทีส่่วนโล่งหลงัคาคลุม 503 2,500 1,257,500 28 46% 679,050 
-พืน้ทีส่่วนโล่งหลงัคาคลุม (ใหม)่ 224 2,500 560,000 4 4% 537,600 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 1 3,697 RCN @ 

6,933 
25,631,500  14,076,210 

2 อาคารโรงงาน 2 ชัน้  
-พืน้ทีใ่ชส้อบภายในอาคาร 2,040 8,000 16,320,000 28 46% 8,812,800 
-พืน้ทีส่่วนโล่งหลงัคาคลุม 120 2,000 240,000 28 46% 129,600 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 2 2,160 RCN @ 

7,667 
16,560,000  8,942,400 

3 อาคารป้อมยาม 
-พืน้ทีใ่ชส้อบภายในอาคาร 7 7,000 49,000 28 46% 26,460 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 3 7 RCN @ 

7,000 
49,000  26,460 

4 อาคารเกบ็วตัถอุนัตราย       
-พืน้ทีใ่ชส้อบภายในอาคาร 11 6,500 71,500 28 46% 38,610 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 4 11 RCN @ 

6,500 
71,500  38,610 

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 1-4 5,875  42,312,000   23,083,680 
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 
 - ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 1 12 2,500 30,000 28 76% 7,200 

- ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 2 14 2,500 35,000 28 76% 8,400 
- ถนนและลานคอนกรตี 303 800 242,400 28 76% 58,176 
- รัว้และประตูร ัว้ 504 1,500 756,000 27 76% 181,440 

รวมส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 1,063,400  255,216 
รวมอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 43,375,400  23,338,896 

รวมท่ีดิน + อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  63,826,896 

 
สรปุมูลค่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ) เลขท่ี 19 และ 21 ซอยเอกชยั 63  

บรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ ากดั ได้ท าการประเมินมูลค่าที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้าง (อาคาร
โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ) เลขที่  19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร เน้ือที ่2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยไดมู้ลค่าเท่ากบั 42,000 บาทต่อ
ตารางวา (ปัดเศษ) หรือคิดเป็นมูลค่าที่ดินทัง้หมดเท่ากับ 40,488,000 บาท และประเมินสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธตี้นทุน
ทดแทน คดิเป็นมลูค่า 23,338,896 บาท รวมมลูค่าทรพัยส์นิทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทัง้สิน้ 63,826,896 บาท 
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ความเหน็ของท่ีปรึกษาฯ 
 ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าการประเมนิมลูค่าทีด่นิว่างเปล่า ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม 
เน่ืองจากผูป้ระเมนิไดเ้ปรยีบเทยีบราคาตลาดของทีด่นิเปล่าทีม่ลีกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกนั และมกีารปรบัปรุงราคาเพิม่หรอืลด 
เพื่อสะท้อนขอ้ดหีรอืขอ้เสยีของทีด่นิทีป่ระเมนิเมื่อเทยีบกบัที่ดนิอื่น ดงันัน้ มูลค่าดงักล่าวจงึสามารถสะทอ้นมูลค่าของ
ทีด่นิทีป่ระเมนิในปัจจุบนัไดอ้ย่างเหมาะสม และมคีวามเห็นว่าการประเมนิมูลค่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ดว้ยวธิคีดิจาก
ต้นทุนทดแทนเป็นวธิกีารที่เหมาะสม เนื่องจากมูลค่าดงักล่าวสะท้อนต้นทุนการก่อสรา้งขึ้นใหม่ อ้างอิงจากมาตรฐาน
ราคาก่อสรา้งอาคารของสมาคมผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานขอ้มลูภายในบรษิทัฯ และ
พจิารณาหกัค่าเสื่อมราคาตามอายุอาคาร เพื่อใหส้ะทอ้นสภาพปัจจุบนัของอาคารซึ่งจงึสามารถสะท้อนมูลค่าอาคารและ
สิง่ปลูกสรา้งในปัจจุบนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
2. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เลขท่ี 19 และ 21 ซอยเอกชยั 63 ประเมินมูลค่าโดยบริษทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์

คอนซลัต้ิง จ ากดั 
ประเภททรพัยสิ์น ทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ 
วตัถปุระสงคก์ารประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาภายในบรษิัทฯ และการซื้อ-ขาย ให้เช่า หรอือ้างอิงเพื่อ

วตัถุประสงคส์าธารณะในตลาดหลกัทรพัย ์
เน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา 
ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เลขที่  19 และ 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ อาคารโรงงาน 2 ชัน้ อาคารป้อมยาม อาคาร

เกบ็วตัถุอนัตราย และสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ กรรมสทิธิส์มบูรณ์ (Freehold) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
รายละเอียดเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิเลขที ่24421 เน้ือทีด่นิ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา 
ภาระผกูพนัท่ีจดทะเบียน ไม่ม ี
วนัท่ีประเมิน 27 มกราคม 2563 
มูลค่าประเมิน 62,150,000 บาท 
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แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ทรพัยสิ์น 

 
ท่ีมา: รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโดยบรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 

 
บรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยแบ่งการประเมนิตามลกัษณะ

ของทรพัยส์นิ ดว้ยวธิปีระเมนิทีแ่ตกต่างกนัเพื่อความเหมาะสม ดงันี้ 
ทรพัยสิ์น วิธีการประเมินมูลค่า 

1) ทีด่นิว่างเปล่าเน้ือที ่19-3-53.30 ไร ่ วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Comparison Approach) 
2) อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง วธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) 
 
2.1 ท่ีดินว่างเปลา่เน้ือท่ี 2-1-64 ไร่ 

บรษิัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ได้ท าการประเมินมูลค่าที่ดินว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64 ไร่ ด้วยวิธี
เปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach)  

วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิโดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบราคาทีม่กีารตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปัจจุบันที่ทรพัย์สินที่มีลกัษณะและคุณประโยชน์คล้ายคลึงกับ
ทรพัย์สนิที่จะประเมนิมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจยัต่างๆ เช่น ท าเลทีต่ัง้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใชส้อย เงื่อนไขการช าระ
เงนิ ตลอดจนรูปร่างลกัษณะของทรพัย์สนินัน้ เป็นตวัปรบัราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรพัย์สนิทีค่ลา้ยคลงึกนัดว้ย โดย
บรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติ้ง จ ากดั ไดส้ ารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรอื ราคาเสนอซื้อขายของทรพัยส์นิต่างๆ ใน
บริเวณใกล้เคียงกับที่ตัง้ทรพัย์สินที่ท าการประเมินมูลค่า พบว่ามีทรพัย์สินอื่นที่สามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อการ
ประเมนิมลูค่าแสดงรายละเอยีดโดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรพัยต์ามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis) 
รายละเอียด ทรพัยสิ์นท่ี

ประเมิน 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 1 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 2 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 3 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 4 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 5 
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิว่างเปล่า

(Assumed) 
ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิว่างเปล่า 

การใชป้ระโยชน์ โรงงาน ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ รา้นซ่อมรถ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
ประเภทขอ้มลู เสนอขาย 

(Assumed) 
เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

ทีต่ ัง้ ซอยเอกชยั 33 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 93 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 60 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 76/1 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 64/5 
ถนนเอกชยั 

ซอยเอกชยั 76/1 
ถนนเอกชยั 

ระยะการเขา้ถงึ ห่างจากถนน 
เอกชยั 300 ม. 

ห่างจากถนน 
เอกชยั 380 ม. 

ตดิถนนเอกชยั 
ห่างจากถนน 

เอกชยั 700 ม. 
ห่างจากถนน 

เอกชยั 200 ม. 
ห่างจากถนน 

เอกชยั 500 ม. 
ถนนผ่านหน้า / เขต คสล.6/8 ม. หนิคลุก 4/6 ม. ลาดยาง18/30 ม. คสล.6/8 ม. ลาดยาง 6/8 ม. คสล.6/8 ม. 
ผงัเมอืงประเภท (ส)ี สสีม้ สสีม้ สแีดง สสีม้ สแีดง สสีม้ 
เนื้อที ่ 2-1-64 ไร่ 1-1-32 ไร่ 3-1-86 ไร่ 1-0-0 ไร่ 4-2-72 ไร่ 0-1-17 ไร่ 
ระดบัทีด่นิโดยประมาณ  ถมแลว้ต ่ากว่า

ถนน 0.1 ม. 
ไม่ถม ต ่ากว่า
ถนน 0.1 ม. 

ถมแลว้สงูกว่า
ถนน 0.2 ม. 

ถมแลว้สงูกว่า
ถนน 0.1 ม. 

ถมแลว้เสมอถนน 
ถมแลว้สงูกว่า
ถนน 0.1 ม. 

หน้ากวา้งทีด่นิ (เมตร) 65.0 35.5 34.0 52.0 40.0 20.0 
รปูร่างทีด่นิ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
วนัทีเ่สนอซื้อ/ขาย - 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 
ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อตารางวา) 

- 27,000 120,000 39,000 45,000 34,991 

ราคาเสนอขายหลงัการปรบัแก้ 
(ราคาต่อรอง) 
(บาทต่อตารางวา) 

- 26,000 110,000 38,000 43,800 32,000 

ปัจจยัเปรยีบเทยีบ       
ท าเลทีต่ ัง้ (25%) 7 6 9 7 8 7 
การคมนาคมและการเขา้ถงึ 
(20%) 

7 6 8 6 7 6 

ขนาดเนื้อที ่(10%) 7 6 8 6 9 5 
ลกัษณะทางกายภาพ (15%) 7 6 9 7 8 7 
ศกัยภาพในการพฒันา (10%) 7 6 8 6 7 6 
สภาพแวดลอ้ม (10%) 7   5 8 7 6 7 
สาธารณูปโภค (10%) 7 6 8 7 6 7 
คะแนนการถ่วงน ้าหนัก (100%) 7.00 5.90 8.40 6.60 7.50 6.50 
Adjust Ratio 1.00 1.19 0.83 1.06 0.95 1.08 
Indicated Price  30,847 91,667 40,303 41,432 34,462 
% comparable  10.5% 8.3% 29.0% 29.0% 23.2% 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น 42,533 บาท/ตารางวา     
หรือประมาณ 42,500 บาท/ตารางวา     

โดยบรษิัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ได้ท าการคดัเลือกขอ้มูลเปรียบเทียบ จ านวน 5 แห่ง โดย
ส ารวจพืน้ทีบ่รเิวณ 10 – 15 กโิลเมตรจากทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ ซึง่ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ จะตอ้งเป็นทรพัยท์ีป่ระกาศ
ขาย หรอื มกีารซื้อขายไปแล้วเท่านัน้ พบว่าไดม้กีารคดัเลอืกขอ้มูลเปรยีบเทยีบที ่2 ซึ่งมพีืน้ทีต่ดิถนนเอกชยั ซึง่มที าเล
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ทีต่ัง้ทีด่กีว่ามาร่วมวเิคราะหใ์นครัง้นี้ดว้ยเน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ โดยบรษิทั เบรนทโ์จ 
โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั วเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบ กบั ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ ตามปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 

ข้อมูลเปรียบเทียบ ปัจจยั 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่1 ท าเลทีต่ัง้ ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม ดอ้ยกว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่2 ท าเลทีต่ัง้ ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ดกีว่า ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ เน่ืองจาก

เป็นแปลงมุมตดิถนนสองดา้น 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่3 ท าเลที่ตัง้ ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ใกล้เคียงกับ ทรพัย์สนิที่ประเมิน  

โดยเป็นทีด่นิในโครงการจดัสรร 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่4 ท าเลทีต่ัง้ ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ดกีว่าทรพัย์สนิทีป่ระเมนิ (ลกัษณะ

ขาเกง็ก าไร) 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบที ่5 ท าเลที่ตัง้ ลกัษณะทางกายภาพ ด้อยกว่า และสภาพแวดล้อม ใกล้เคยีงกบั ทรพัย์สนิที่

ประเมนิ โดยเป็นทีด่นิในโครงการจดัสรร 
 

โดยปัจจยัเปรยีบเทยีบ ก าหนดให้ ปัจจยัท าเลที่ตัง้ มนี ้าหนักรอ้ยละ 25 ปัจจยัการคมนาคมและการเขา้ถึง มี
น ้าหนักร้อยละ 20 ปัจจัยขนาดเนื้อที่ มีน ้ าหนักร้อยละ 10 ปัจจยัลักษณะทางกายภาพ มีน ้ าหนักร้อยละ 15 ปัจจัย
ศกัยภาพในการพัฒนา มีน ้าหนักร้อยละ 10 ปัจจยัสภาพแวดล้อม มีน ้าหนักร้อยละ 10 และปัจจยัสาธารณูปโภค มี
น ้าหนักรอ้ยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานการใหน้ ้าหนักของบรษิัท เบรนท์โจ โคเซนส ์คอนซลัติ้ง จ ากดั และมกีาร
ปรบัน ้าหนักของแต่ละปัจจยัเปรยีบเทยีบตามดุลพนิิจของผูป้ระเมนิ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
 

สรปุมูลค่าท่ีดินว่างเปล่าเน้ือท่ี 2-1-64  ไร่ 
บรษิัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ได้ท าการประเมินมูลค่าที่ดินว่างเปล่าเนื้อที่ 2-1-64 ไร่ ด้วยวิธี

เปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยไดมู้ลค่าเท่ากบั 42,500 บาทต่อตารางวา (ปัดเศษ) หรอืคดิเป็นมูลค่าทีด่นิทัง้หมดเท่ากบั 
40,970,000 บาท 
 
2.2 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

ส าหรบัอาคารสิง่ปลูกสรา้ง บรษิทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั ไดป้ระเมนิดว้ยวธิคีดิจาก
ตน้ทุนทดแทน (Depreciated Cost Approach) ภายใตส้มมตฐิานราคาค่าก่อสรา้งอา้งองิจากมาตรฐานราคาก่อสรา้ง
อาคารของสมาคมผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานขอ้มลูภายในบรษิทัฯ ประกอบกบั
พจิารณาหกัค่าเสื่อมอาคารตามสภาพอาคาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด 
พื้นท่ีใช้สอย  

(ตร.ม.) 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท/ตร.

ม.) 

มูลค่า
ทดแทนใหม่ 

(บาท) 

อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่า
เส่ือม
อาคาร 

(%) 

มูลค่า
ทดแทนสุทธิ 

(บาท) 

1 อาคารส านักงานและโกดงั 2 ชัน้  
-พืน้ทีส่ านักงาน 276 12,500 3,450,000 29 48% 1,793,972 
-พืน้ทีโ่กดงั 1,440 9,500 13,680,000 29 58% 5,745,600 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 552 3,500 1,932,000 3 9% 1,758,120 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 1     9,297,692 

2 อาคารโกดงั 2 ชัน้  
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ล าดบั
ท่ี 

รายละเอียด 
พื้นท่ีใช้สอย  

(ตร.ม.) 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท/ตร.

ม.) 

มูลค่า
ทดแทนใหม่ 

(บาท) 

อายุ
อาคาร 

(ปี) 

ค่า
เส่ือม
อาคาร 

(%) 

มูลค่า
ทดแทนสุทธิ 

(บาท) 

-พืน้ทีโ่กดงั 1,882 9,500 17,879,000 29 58% 7,509,180 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 118 3,500 413,000 29 76% 99,120 
-พืน้ทีร่ะเบยีง 60 3,500 210,000 29 76% 50,400 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 2     7,658,700 

3 อาคารบ้านพกัคนงาน และโกดงั 3 ชัน้ 
-พืน้ทีภ่ายในอาคาร 571.75 8,500 4,859,875 29 48% 2,527,096 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 81 3,500 283,500 29 76% 68,040 
-พืน้ทีร่ะเบยีง 24 3,500 84,000 29 76% 20,160 
-พืน้ทีโ่กดงั 304 8,500 2,584,000 28 56% 1,136,960 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 3     3,752,256 

4 อาคารเกบ็ของชัน้เดียว 
-พืน้ทีเ่กบ็ของ 144 6,500 936,000 29 76% 224,640 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 81 3,500 283,500 29 76% 68,040 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 4     292,680 

5 อาคารเกบ็ของและห้องขยะ 
-พืน้ทีภ่ายในอาคาร 40 3,500 140,000 29 76% 33,600 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 5      33,600 

6 อาคารป้อมยาม 
-พืน้ทีภ่ายในอาคาร 7 7,500 52,500 29 58% 22,050 
-ส่วนโล่งหลงัคาคลุม 16 3,500 56,000 29 76% 13,440 
รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างล าดบัท่ี 6      35,490 

อ่ืนๆ 
 - รัว้อฐิบลอ็ค 2.0 x 130.0 ม. 260 1,500 390,000 29 76% 93,600 

- ประตูเหลก็ 2.0 x 8.0 ม. 16 5,000 80,000 29 76% 19,200 
รวมอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 21,183,219 

รวมท่ีดิน + อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  62,153,219 

 
สรปุมูลค่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ) เลขท่ี 19 และ 21 ซอยเอกชยั 63  

บรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติ้ง จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง (อาคารโรงงาน และ
สิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ) เลขที ่19 และ 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เนื้อที ่2 
ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยไดมู้ลค่าเท่ากบั 42,500 บาทต่อตารางวา (ปัดเศษ) หรอืคดิ
เป็นมูลค่าที่ดินทัง้หมดเท่ากับ 40,970,000 บาท และประเมินสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีต้นทุนทดแทน คิดเป็นมูลค่า 
21,183,219 บาท รวมมูลค่าทรพัย์สนิทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทัง้สิน้ 62,153,219 บาท หรอืเท่ากบั 62,150,000 บาท (ปัด
เศษ) 
 
ความเหน็ของท่ีปรึกษาฯ 
 ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าการประเมนิมลูค่าทีด่นิว่างเปล่า ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม 
เน่ืองจากผูป้ระเมนิไดเ้ปรยีบเทยีบราคาตลาดของทีด่นิเปล่าทีม่ลีกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกนั และมกีารปรบัปรุงราคาเพิม่หรอืลด 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 10 

เพื่อสะท้อนขอ้ดหีรอืขอ้เสยีของทีด่นิทีป่ระเมนิเมื่อเทยีบกบัที่ดนิอื่น ดงันัน้ มูลค่าดงักล่าวจงึสามารถสะทอ้นมูลค่าของ
ทีด่นิทีป่ระเมนิในปัจจุบนัไดอ้ย่างเหมาะสม และมคีวามเห็นว่าการประเมนิมูลค่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ดว้ยวธิคีดิจาก
ต้นทุนทดแทนเป็นวธิกีารที่เหมาะสม เนื่องจากมูลค่าดงักล่าวสะท้อนต้นทุนการก่อสรา้งขึ้นใหม่ อ้างอิงจากมาตรฐาน
ราคาก่อสรา้งอาคารของสมาคมผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และฐานขอ้มลูภายในบรษิทัฯ และ
พจิารณาหกัค่าเสื่อมราคาตามอายุอาคาร เพื่อใหส้ะทอ้นสภาพปัจจุบนัของอาคารซึ่งจงึสามารถสะท้อนมูลค่าอาคารและ
สิง่ปลูกสรา้งในปัจจุบนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่ 

6 มนีาคม 2563  มมีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าซึง่

สนิทรพัย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตัง้อยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จากนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ : ภายหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ ์   
ผูจ้ะซือ้   : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  

ผูจ้ะขาย : นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 

ความสมัพนัธ ์ : ผูจ้ะขาย  นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพเป็นกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของ ผูจ้ะซือ้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)    

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ   
ประเภทสนิทรพัย ์ : ที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนพื้นที่ โฉนดเลขที่ 24421 บางบอน เขต/

อ าเภอบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเน้ือที ่2-1-64 ตารางวา  

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

อ าเภอบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สภาพการใชง้าน : พรอ้มใชง้าน 

ลกัษณะรายการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) จะซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูก

สรา้ง จากนายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 

มลูค่าสิง่ตอบแทน : 60,000,000 บาท (หกสบิลา้นบาทถว้น)   

เงื่อนไขการช าระราคา :     แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกรอ้ยละ 10 ในวนัทีท่ าสญัญาจะซือ้จะขาย

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง และงวดทีส่องรอ้ยละ 90 ในวนัทีจ่ดทะเบยีน

โอนกรรมสทิธิท์ีก่รมทีด่นิ 

เกณฑก์ารก าหนดราคา : ราคาที่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินมูลค่า

ทรพัย์สนิในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัที่ได้รบัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตาม

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์ที ่สช.24/2555 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิ :  

โดยบรษิทัประเมนิมลูค่า 

ในตลาดทุนและผูป้ระเมนิหลกั 

 

 

 

ภาระผกูพนัของสนิทรพัย ์ : ไม่ม ี  

 

4. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑท่ี์ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
4.1 ประเภทรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี

นยัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ

การปฏบิตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 

ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ”) รายการน้ีเขา้เกณฑก์าร

ค านวณที่ (3) เกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน  โดยมขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 2.04 ของสนิทรพัย์

รวมของบรษิทัจดทะเบยีน ตามงบการเงนิรวมสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  ซึง่ขนาดรายการดงักล่าวมี

มูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสนิทรัพย์รวม (มูลค่าสนิทรพัย์รวมของบริษัทตามงบการเงินที่

ตรวจสอบแลว้ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 2,947.04 ลา้นบาท) ซึง่การท ารายการ

ดงักล่าวอยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิัทโดยบรษิัทไม่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผย

ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัย ์และไม่ตอ้งเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารท ารายการดงักล่าว 

 
4.2 ประเภทรายการเก่ียวโยงกนั   

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยง

กนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ”) รายการน้ีมขีนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ี่

มตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ (มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธติามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ

บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,000.63 ลา้นบาท) และมากกว่า 20 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิทั

จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัที พร้อมทัง้แต่งตัง้ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อื

หุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ ซึ่งในการนี้บรษิทัได้แต่งตัง้บรษิัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั เป็นที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระ 

รายช่ือผู้ประเมิน วนัท่ีรายงาน วิธีท่ีใช้ มลูค่าประเมิน 
บริษัท เบรนท์โจ โค
เซน ส์  ค อนซัล ติ้ ง 
จ ากดั 

3 กุมภาพนัธ ์2563 วธิคีดิจาก
ตน้ทุน (Cost 
Approach) 

62,150,000 บาท 

เ ด อ ะ แ ว ลู เ อ ชั ่น 
แ อ น ด์  ค อ น ซั ล
แทนทส์ จ ากดั 

29 มกราคม 2563 วธิคีดิจาก
ตน้ทุน (Cost 
Approach) 

63,826,896 บาท 
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5. รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
5.1 นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และ

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ สดัส่วนรอ้ยละ 15.37  ของหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 (ผูจ้ะขาย) 

5.2 นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการของบรษิัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และผู้ถือหุ้นใหญ่ 

สดัส่วนรอ้ยละ 17.72  ของหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (บุคคล

ตามมาตรา 258 ของผูจ้ะขาย) 

 
6. เหตผุลและความจ าเป็นในการท ารายการ 

ปจัจุบนัที่ดนิดงักล่าวเป็นที่ตัง้ของบรษิัท มลิล์แพค จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัท ซึ่งเช่าพื้นที่

ดงักล่าวตัง้แต่ปีพ.ศ. 2554 เพื่อประกอบกจิการโรงงานผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเพื่อรองรบักบัความต้องการ

ของลกูคา้รายหลกัและเป็นการป้องกนัความเสีย่งของสายการผลติทีต่้องมโีรงงานตัง้อยู่เกนิ 1 แห่งขึน้ไป แต่

ดว้ยผูใ้หเ้ช่าต้องการขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีใ่หเ้ช่าดงักล่าว ซึง่ทางบรษิทัเหน็ว่าสมควร

ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวเพื่อเป็นการลดภาระค่าเช่าและสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 

7. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

แหล่งเงนิทุนใชก้ารกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ ซึง่ภายหลงัจากการช าระรายการดงักล่าว บรษิทัจะยงัมี

เงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิ 

 

8. กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย 
นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ ซึง่ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการของบรษิัท ปญัจวฒันาพลาสติก 

จ ากดั (มหาชน) และนางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไม่ได้

เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมวาระนี้ 

 

9. ความเหน็ของกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
คณะกรรมการบรษิัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยีตามขอ้ 8) ไดพ้จิารณาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบั

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมคีวามเหน็วา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้มคีวามเหมาะสมของราคาและเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัไดพ้จิารณาราคาทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งตามทีไ่ดม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ

โดยผู้ประเมนิอสิระ 2 รายที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ ที่ สช.24/2555 โดยเมื่อพจิารณาราคา

ส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวแลว้ พบว่ามมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าประเมนิซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทัง้ 2 

รายเลก็น้อยซึง่ถอืเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั จงึเหน็ว่าสมควรซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวเพื่อเป็นการลด

ภาระค่าเช่าและสามารถด าเนินธุุุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะโรงงานดงักล่าวได้เปิดด าเนินการผลติ



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 
ใชป้ระกอบการพจิารณาวาระที ่5 

 

-108- 
 

ยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งมีการบริหารจดัการโรงงานที่มตี้นทุนต ่าและมีความพร้อมทางด้านบุคลาการที่มี

ความสามารถและทกัษะความช านาญสงู การทีจ่ะยา้ยสถานทีต่ัง้โรงงานโดยหาสถานทีใ่หม่ ย่อมมคีวามเสีย่ง

ทัง้ด้านการบรหิารงานทัง้ด้านการก่อสรา้ง การขอใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งมคี่าใช้จ่ายทัง้ตวัเงนิและการสญูเสยี

ดา้นเวลา รวมไปถงึการควบคุมต้นทุนทงัทางตรงและต้นทุนแฝงจากการจดัตัง้โรงงานและสายการผลติใหม่

รวมไปถงึการควบคุมคุณภาพการผลติ ซึง่จะสง่ผลต่อการใหบ้รกิารลกูคา้ทีส่ าคญัได ้

 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ ท่ีแตกต่างจากความเหน็
ของคณะกรรมการบริษทัฯ ตามข้อ 9. 

-ไม่ม-ี 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

 

 

ช่ือ ดร.ด าริ  สุโขธนัง 
อายุ 70 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการอสิระ 

การศึกษา - ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาเคมเีทคนิค (เกยีรตนิิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท Ceramic Engineering University of Missouri at Rolla .U.S.A. 
- ปรญิญาเอก Ceramic Engineering University of Missouri at Rolla  U.S.A. 
- ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่44  
- ประกาศนียบตัรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุ่น 14  ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน 

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Financial Statement for Director รุ่นที ่20/2013 
- หลกัสตูร Director Certification  Program รุ่นที ่70/2006 

ประวติัการท างาน - ปี 2557 -ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหา          
และก าหนดค่าตอบแทน  :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2552–ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ :                                                        
บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554 -2557 ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ :                                         
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551–2552 ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหา          
และก าหนดค่าตอบแทน   

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 1 บรษิทั 
1) ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ                                    
      : บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน)  
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คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจุบนั หรอืในช่วง 2 
ปี ทีผ่่านมา 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ คุณสมบตั ิ
1. เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน  พนักงาน  ลูกจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่

ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
  เป็น   ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  (เช่น ผูส้อบบญัช ี ทีป่รกึษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 
3. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญั  อนัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่

อย่างเป็นอสิระ (เช่น การซือ้/ขาย  วตัถุดบิ สนิคา้ บรกิาร การยมื/ใหกู้ย้มืเงนิ) 
  ม ี   ไม่ม ี

 

 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั 
1) ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรษิทั 
      : บรษิทั ไทยออโตท้ลูส ์แอนดด์าย จ ากดั  
2) ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั                                  
      : บรษิทั มหาชยัฟู้ด จ ากดั   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม-ี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 15 กรกฎาคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 ปี  

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.05 
 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ 
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ช่ือ นางสาวจรญัญา  แสงสุขดี 
อายุ 55 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการอสิระ 

การศึกษา - ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- Mini Master of Management Program NIDA, University of California at Berkeley, USA 

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
-  หลกัสตูร Financial Statements for Director รุ่นที ่33/2017 
-  หลกัสตูร Board Matters  & Trends รุ่นที ่3/2017 
- หลกัสตูร Audit Committee Forum รุ่นที ่1/2016 
- หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide  รุ่นที ่16/2015  
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที ่14/2015  
- หลกัสตูร Family Business Governance for Sustainability รุ่นที ่2/2015 
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นที ่27/2009  
- หลกัสตูร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที ่9/2009  
- หลกัสตูร Monitor the system of Internal Control and Risk  รุ่นที ่7/2009  
- หลกัสตูร Monitor the Internal Audit Function รุ่นที ่6/2009  
- หลกัสตูร Monitor Fraud Risk Management รุ่นที ่1/2009  
- หลกัสตูร  Director Certification Program รุ่นที ่96/2007  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่62/2007 

ประวติัการท างาน - ปี 2554–ปจัจุบนั กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2540–ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั แทก็ซส์เปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
 - ปี 2539–ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  : บรษิทั บางกอกเทรนนิ่งเซน็เตอร ์จ ากดั 
 - ปี 2550–2554 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั กรุ๊ปลสิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549–2554 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ   

: บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจุบนั หรอืในช่วง 2 
ปี ทีผ่่านมา 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ คุณสมบตั ิ

1. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน  พนกังาน  ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

  เป็น   ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  (เชน่ ผูส้อบบญัช ี ทีป่รกึษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั  อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีอ่ย่าง
เป็นอสิระ (เช่น การซือ้/ขาย  วตัถุดบิ สนิคา้ บรกิาร การยมื/ใหกู้ย้มืเงนิ) 

  ม ี   ไม่ม ี

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ  
      : บรษิทั แทก็ซส์เปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
2) ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ  
      : บรษิทั บางกอกเทรนนิ่งเซน็เตอร ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 28 มกราคม 2554 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 9 ปี 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.05 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 4/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5  
เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่6 
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ข้อมูลของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 

 

 

ช่ือ นายสาธิต  เหมมณฑารพ 
อายุ 52  ปี 
สญัชาติ  ไทย  
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแต่งตัง้  

กรรมการ 

การศึกษา - ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาท 
หน้าท่ีกรรมการ 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที ่2/2013 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่121/2011 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุ่นที ่11/2011 
สถาบนัฝึกอบรมอื่น 
- หลกัสตูร Laws vs. Business Practice – An Insider’s view 
- หลกัสตูร Purposefully Designing a winning culture 

ประวติัการท างาน ปี 2557–ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงาน
การตลาด : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2557–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 

(เดมิชื่อ บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั) 
 ปี 2538–ปจัจุบนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 ปี 2546 – 2554 กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 ปี 2536 - 2546 ผูจ้ดัการทัว่ไป : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 ปี 2534 - 2536 ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั 
 

 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5  
เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่6 

 
   

-114- 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
2)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
       : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั 

-ไม่ม-ี 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 ตุลาคม 2535 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 27 ปี  

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

หุน้สามญัจ านวน 32,661,428 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 5.69 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัย่อย 
เป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ และคณุสมบติักรรมการอิสระ                                                                             
ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

(ท่ีมี เท่ากบั ข้อก าหนดขัน้ต า่ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

บรษิัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบรษิัทให้ประกอบด้วยกรรมการอสิระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคุณสมบตัขิอง
ผูท้ี่จะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการอสิระ พจิารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องหา้มของกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป  

ทัง้นี้ หากมกีรรมการอสิระคนหนึ่งคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้
กรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการอสิระทีต่นแทน 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ  

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ 
ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวันได้รบัแต่งตัง้ให้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระ 

3) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง 
และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://f.ptcdn.info/365/033/000/1436774288-1-o.jpg&imgrefurl=http://pantip.com/topic/33915076&h=150&w=336&tbnid=zJDg9hlumuOu6M:&docid=3V5Rf5UT1DvMCM&ei=iY8xVtfJDITcmAXA5IfYBA&tbm=isch&ved=0CHwQMyhLMEtqFQoTCJeyvePb5sgCFQQupgodQPIBSw
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้
แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อสิระ 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
นัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระ 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบกจิการที่มี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอสิระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี  ส าหรับจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี                  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 



 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่7 
ใชป้ระกอบการพจิารณาวาระที ่8  

 

-117- 

ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2563 

 

 

 

 

1. นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโทการบญัช ี(บช.ม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรกีารบญัช ี(บธ.บ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่1774 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 15 ปี 

  

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 

  

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2563 

 

 

 

 

2. นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6699 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาการสอบบญัช ี 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่6699 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- ธุรกจิบรกิารซอฟตแ์วร ์
- ธุรกจิขนสง่ และโลจสิตกิส ์
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 
- กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมลูของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

3. นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7517 

ส านักงานสอบบญัชี บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑ ิ ต (บธ.ม) สาขาการจดัการ  

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ประสานมติร 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัช ี

  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การฝึกอบรม - หลกัสตูรเกีย่วกบัดา้นบญัช ีดา้นการสอบบญัช ีอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารการรบัรอง - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทะเบยีนเลขที ่7517 

ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี 

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบพเิศษ Due Diligence 

กลุ่มธรุกิจท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

- ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 
- ธุรกจิซือ้มาขายไป 
- ธุรกจิใหเ้ช่ารถยนต ์
- ธุรกจิโรงพยาบาล 
- ธุรกจิบรกิารและสือ่สิง่พมิพ ์
- ธุรกจิขนสง่ และโลจสิตกิส ์
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
- กองทุนรวม 
- กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์

การมีความสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสียกบั PJW บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักลา่ว 

- ไม่ม ี- 
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รายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษทั ข้อ. 26 และข้อ. 35 
      ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯครัง้ที ่3/2563 ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่
19 มนีาคม  2563 ได้มมีตเิหน็สมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั
บรษิัท ขอ้. 26 และขอ้. 35 ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และการเรยีกประชุมผู้ถือหุน้โดยผู้ถือหุ้นของบรษิัท เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่27 มถุินายน 2557 และค าชีแ้จงกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ เรื่อง การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจ ากดั บรษิทัมหาชนจ ากดั สมาคม
การค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่23 กนัยายน 2559 และพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ  .ศ  . 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ข เพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกจิ บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งท าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้.26 และขอ้ 35. โดย
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้. 26  ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  
(ในเรื่องการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 

      สบืเนื่องจากประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่27 มถุินายน 2557 และค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน บรษิัทจ ากดั บรษิัทมหาชนจ ากดั สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่23 กนัยายน 2559 ซึง่ก าหนดว่าใน
ในกรณีที่บริษัทมหาชน ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการก าหนดเรื่องการประชุม ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัมหาชน  
 ดงันัน้ เพื่อรองรบัเหตุการณ์ในบางกรณีที่กรรมการบางท่านประสงค์จะเขา้ร่วมประชุม  แต่ไม่สามารถ
เดนิทางมายงัสถานทีป่ระชุมได ้คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอ้. 26 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

จากเดมิ แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ ณ 
ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
ใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธานกรรมการ หรอืผูซ้ึง่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด” 

“ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ ณ 
ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
ใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธานกรรมการ หรอืผูซ้ึง่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
 
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถจดัให้มกีาร
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ตามเงื่อนไข ขัน้ตอน และ 
วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด”  
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2. แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้. 35  ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  
(ในเรื่องการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทั) 

      สบืเนื่องจากพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เกีย่วกบัการเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ข 
เพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 
 ดงันัน้ เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัท สอดคล้องกบัการแก้ไขพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดัดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 35 โดยมี
รายละเอยีด ดงันี 
 

จากเดมิ แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุม
วสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดท้ีสุ่ดแต่จะ
เหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้ือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอื
จ านวนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนังสอืในฉบบัเดียวกัน
ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดย
หนังสอืร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรยีกประชุมเพื่อการใด
ไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชุมภายใน หนึ่ง (1) 
เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้.” 

“ขอ้ 35. การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุม
วสิามญั”  
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดท้ีสุ่ดแต่จะ
เหน็สมควร หรอื ผูถ้ือหุน้หนึ่งคนหรอืหลายคนอาจร้องขอ
เป็นหนังสอืให้คณะกรรมการเรยีกประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น
ไดต้ามเงื่อนไข ขัน้ตอน และ วธิกีาร ทีก่ฎหมายก าหนด” 
 
สว่นขอ้ความในวรรคอื่นๆ ของขอ้บงัคบั ขอ้. 35  นี้  ใหค้ง
เดมิ 
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วิธีการลงทะเบียน และเอกสารท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

1. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

1.1. ผูถ้อืหุน้ลงนามและน าส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีน  ณ ตอนลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุม  
1.2. ผูถ้อืหุน้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูถ้อืหุน้เป็น

ชาวต่างประเทศ)  ทีย่งัไม่หมดอายุของผูถ้อืหุน้เพื่อลงทะเบยีน 
1.3. กรณีมกีารแกไ้ขชื่อ-ชื่อสกุล  จากทีป่รากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวดว้ย 

2. การมอบฉันทะ 

2.1. ผูร้บัมอบฉนัทะลงนามและน าสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ณ ตอนลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชมุ  

2.2. บุคคลธรรมดา 
(1) ผูร้บัมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) สง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอื หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะและ

ผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) เมื่อลงทะเบยีนผู้รบัมอบฉันทะ ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื 

หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) 

2.3. นิติบุคคลไทย 
(1) ส่งหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส่งส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผู้ถอืหุ้น ออกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน โดยกรมพฒันา

ธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืชื่อของนิติ
บุคคล  พร้อมส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(3) เมื่อลงทะเบยีนผูร้บัมอบฉันทะ  ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื 
หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) 

2.4. นิติบุคคลต่างด้าว 
(1) หนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้

ตัง้อยู่ หรอืโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้กไ็ด ้ทัง้นี้ จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับชื่อนิตบิุคคลผูม้อี านาจ
ลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล   เงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมอืชื่อ และทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 
พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลง
นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2) เอกสารที่มไิด้มตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้ รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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3. ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมลีงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมี
การรบัรองลายมอืชื่อโดยโนตารพีบัลคิ (Notary Public) 

4. บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามทีก่ระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ซึง่เป็นแบบละเอยีดและชดัเจนมาให้
ผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น
หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัทีเ่สนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

5. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสอืมอบฉันทะที่ระบุ
ขอ้ความครบถว้นสมบรูณ์แลว้ มายงั 

ส านกังานเลขานุการบรษิทั    
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่28 หมู่ 2  ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

6. ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุได้
ตัง้แต่เวลา 7.00 น. ของวนัพธุที ่22 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 
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ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชมุ 

หมวดที ่4 ขอ้ 36 

ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบุสถานที ่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าว และจดัสง่
ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณา
ค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัตดิต่อกนั 

2. องคป์ระชมุ 

หมวดที ่4 ขอ้ 37 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่
มาเขา้ร่วมประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้ง
ขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุม
ใหม่   และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

3. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ขอ้ 38 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุ้นจะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การ
มอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั
ก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม และอย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค . ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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4. การด าเนินการประชมุ 

หมวดที ่4 ขอ้ 39 

การประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมี
มตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมื่อทีป่ระชมุพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ
เพิม่เติมไม่เสรจ็ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป 
และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุ้นไม่น้อย
กว่าเจด็ )7 (  วนัก่อนการประชุม ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม    )3  ( วนัก่อน
วนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม )3 (  วนัตดิต่อกนั 

หมวดที ่4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอื
มแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผู้ถอืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ขอ้ 41 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ขอ้ 42 

การออกเสยีงลงมติใด ๆ หรอืการอนุมตักิจิการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ขอ้บงัคบันี้ หรอืกรณีอื่นตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จ. การเพิม่ทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 
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6. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 3 ขอ้ 15 

บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เหน็เหมาะสม
ดว้ยกไ็ด ้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ขอ้ 17 

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื 

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้      
ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้ 

3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี   หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น
ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

หมวด 3 ขอ้ 18 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

…………………………………. 
เขยีนที ่       
วนัที ่      เดอืน      พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สญัชาต ิ   
อยู่บา้นเลขที ่     ถนน       ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)       อายุ    ปี อยู่บา้นเลขที ่    

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรอื 

(2)       อายุ    ปี อยู่บา้นเลขที ่    
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรอื 

(3)       อายุ    ปี อยู่บา้นเลขที ่    
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพุธที ่22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2 – 4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ เรือ่ง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขยีนที ่       
วนัที ่      เดอืน      พ.ศ.    

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาต ิ    

อยู่บา้นเลขที ่     ถนน      ต าบล/แขวง         
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)           อายุ            ปี 

อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรอื 

(2)           อายุ           ปี  
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรอื 

(3)           อายุ           ปี 
อยู่บา้นเลขที ่                    ถนน                 ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต   
              จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์     
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้     เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพุธที ่22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. หอ้งราชาวด ี2 – 4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอ
รนิ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจม่  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

 วำระท่ี 1  เรือ่ง พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออก  เสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 2  เรือ่ง พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 
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 วำระท่ี 3  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของ บริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ส ำหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 4  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรงดจดัสรรเงินก ำไรเพื่อตัง้ส ำรองตำมกฎหมำย  

   และกำรจำ่ยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวำคม 2562  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 5  เรื่อง พิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำซ่ึงสินทรพัยจ์ำกกำรซ้ือ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 24421 ตัง้อยู่ท่ีแขวงบำงบอน เขตบำง
บอน จงัหวดักรงุเทพมหำนคร จำกนำยคงศกัด์ิ เหมมณฑำรพ กรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษทัฯ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 6  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ชื่อกรรมการ ดร.ด าร ิสโุขธนงั  
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

ชื่อกรรมการ นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

ชื่อกรรมการ นายสาธติ เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 7  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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 วำระท่ี 8  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 9  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ข้อ. 26  และข้อ. 35                                 
ของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 10  เรือ่ง พิจำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณี
ทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
หมำยเหต ุ
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  ในวนัพุธที ่22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2 – 4 ชัน้ 3 
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ          
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ          
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ          
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ          
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ          
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ          
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
 ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขยีนที ่        
วนัที ่      เดอืน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้             
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั             เสยีงดงันี้ 

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)                       อายุ            ปี  

อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                              หรอื 

(2)                       อายุ           ปี  
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง        
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            หรอื 

(3)                      อายุ           ปี  
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง        
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพุธที ่22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2 – 4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

      หุน้สามญั    หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 
     หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ดงันี้ 

 วาระท่ี 1  เรือ่ง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระท่ี 2  เรือ่ง พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย ในรอบปี 2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 3 เรือ่ง พิจารณาอนุมติังบการเงินของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทัยอ่ย ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 4  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
จากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 5  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาซ่ึงสินทรพัยจ์ากการซ้ือ
ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 24421 ตัง้อยู่ท่ีแขวงบางบอน เขตบาง
บอน จงัหวดักรงุเทพมหานคร จากนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ กรรมการและผูถื้อ
หุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 6  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ ดร.ด าร ิสโุขธนงั  
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

    ชื่อกรรมการ นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

ชื่อกรรมการ นายสาธติ เหมมณฑารพ 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 วาระท่ี 7  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
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 วาระท่ี 8  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
 วาระท่ี 9  เรือ่ง พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ข้อ. 26  และข้อ. 35                                 

ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 วาระท่ี 10  เรือ่ง พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพุธที ่22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งราชาวด ี2 – 4  ชัน้ 3 
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 วาระที ่   เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
 วาระที ่   เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
 วาระที ่   เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
 วาระที ่   เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง 
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  

หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 

 

 

ช่ือ นายณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 

อายุ 51  ปี 

สญัชาติ  ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการอสิระ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการสรรหา และ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ท่ีอยู ่ 63 ซอยสมี่วงอนุสรณ์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก ่
1)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      : บรษิทั นูนา จ ากดั 
2)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
      :  บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม ี
 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.05 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ มสีว่นไดเ้สยี 
ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

(กรณุากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข 0-2150-5987 หรือส่งอีเมลลไ์ปท่ี IR-PJW@PJW.CO.TH) 

เรยีน   เลขานุการบรษิทั  
  
ขา้พเจา้………………………………………………...  
  
ทีอ่ยู ่  
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เมอืง/จงัหวดั ………………………………………………... ประเทศ ………………………………………………... 
  
รหสัไปรษณีย ์………………………………………………...  
  
มคีวามประสงคข์อรบัเอกสารดงัต่อไปนี้ ในรปูแบบหนงัสอื (กรุณาท าเครื่องหมายในช่องสีเ่หลีย่ม) 
  
                        รายงานประจ าปี 2562  
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอ้งราชาวด ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพ 

92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์+6626414777 

อเีมล ์info@goldentulipbangkok.com 
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