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หน้า 1 ของจ านวน 15 หน้า 
 

  รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 8 เมษายน เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

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

      ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี  ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  

      กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 
3. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ   กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ  
4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ /   
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง     
  /กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ                      

/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6. ดร. พริุฬห ์เหมมณฑารพ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
  กรรมการ 
 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 
1. นางมาล ีเหมมณฑารพ    รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 
2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ  รองประธานกรรมการ 

-----มกีรรมการบรษิทัทัง้หมด 8 ท่าน และเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน ครบองคป์ระชมุ-----                                                                              
-----คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด----- 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ ณ สถานท่ีประชุม 
1. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ ณ สถานท่ีประชมุ 
1. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
2.  นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล ู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8134 แหง่ส านกังานสอบบญัชบีรษิทั 

สอบบญัชธีรรมนิต/ิู่ส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ 
3. นายอภชิยั ศรทีอง    ู่อ้ านวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงนิ 

จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  
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หน้า 2 ของจ านวน 15 หน้า 
 

 
เร่ิมการประชมุ 

ดร. ด าร ิสุโขธนัง เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มี่ ูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย
และโดยการมอบฉนัทะให้่ ูอ้ ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 25 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 40 ราย  
นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 325,773,414 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 56.7470 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั   (หุน้
ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ประธานฯ จงึ
เปิดประชุมสามญัู่ถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 โดยมอบหมายใหคุ้ณธชัพล เธยีรปรชีา เป็นู่ด้ าเนินรายการต่อไป 

ู่ด้ าเนินรายการ   ไดก้ล่าวเชญิตวัแทนู่ถ้อืหุน้ 2 ท่าน เพื่อท าหน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ไม่มี่ ูถ้อืหุน้เป็นตวัแทน ู่ด้ าเนินรายการ ขออนุญาตให้่ ูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเป็น
ตวัแทนท าหน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม ู่ด้ าเนินรายการ ไดก้ล่าวชีแ้จงเกีย่วกบัวธิกีารด าเนินการประชุมและขัน้ตอน
การลงคะแนนเสยีงของู่ถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

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

2. บรษิัทจงึได้จดัส่งเอกสารให้ท่านู่ถ้ือหุ้นในรูปแบบควิอาร์โคด้ (QR Code) ดงัปรากฎในแบบฟอร์มการ
ลงทะเบยีนทีจ่ดัส่งทางไปรษณีย ์อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแกู่่ถ้อืหุน้ ในหมวดสทิธขิอง
ู่ถ้อืหุน้ ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ หากท่านู่ถ้อืหุน้มคีวามประสงคต์้องการหนังสอืเชญิประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามญัู่ถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในรูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจง้
กบัเจา้หน้าที่่ ูด้แูลไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

3. ู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และู่ร้บัมอบฉนัทะ ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่
ละท่านจะได้รบัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ได้รบับตัรลงคะแนน 
กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

4. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีที่่ ูถ้อืหุน้หรอืู่ร้บัมอบ
ฉนัทะ ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล   และในกรณี
ทีท่่านเป็นู่ร้บัมอบฉนัทะ กรุณาแจง้ชื่อู่ถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

5. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้  ยกเวน้ วาระที ่2 และวาระที1่1 ซึง่เป็นวาระเสนอให้
ทีป่ระชุมรบัทราบซึง่ไม่ตอ้งลงคะแนน  ู่ถ้อืหุน้ท่านใดที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในวาระใด  ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และส่งคนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  ทัง้นี้
เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน  เจา้หน้าที่ของบรษิัทจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของู่ถ้อืหุน้ที่
ลงคะแนน “ไม่เหน็ดว้ย”  และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของู่ถ้อืหุน้ที่ “งดออกเสยีง”  โดยู่ถ้อืหุน้ท่านใดที ่ไม่
เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   
ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตั ิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนับคะแนน และจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

6. ู่ถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ู่ถ้อืหุน้ท่านใดที่มสี่วนได้เสยีเป็น
พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
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หน้า 3 ของจ านวน 15 หน้า 
 

7. กรณีทีถ่ือเป็นบตัรเสยี คอื กรณีทีม่กีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน 
หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆา่บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆ่า 
หรอืกรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน) 

8. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของู่้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียง
ลงคะแนน  ยกเวน้วาระที่ 7  เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  ต้อง
ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของู่ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ส่วนวาระที ่9 เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารปรบัโครงสรา้งของบรษิทั  และวาระที ่10 เรื่อง
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 เรื่อง
วตัถุประสงคข์องบรษิทั ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของู่้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธฺออกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  
หกัออก   จากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  สว่นทีเ่หลอื  จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็
ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ  ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่มี่ ูใ้ดแสดงความเหน็คดัคา้น หรอืแสดงความเหน็เป็นอย่างอื่น ใหถ้อืว่า
ทีป่ระชุม “เหน็ชอบ”  หรอื “อนุมตัเิป็นเอกฉันท์”  ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้ป็นการเสยีเวลาระหว่างทีร่อการนับคะแนน
เสยีง จะใหพ้จิารณาวาระถดัไป 

 
ู่ด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการลงคะแนนเสยีง 

ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ซกัถาม  ู่ด้ าเนินรายการไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 
 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
 

ู่ด้ าเนินรายการ  ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัู่ถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึง่
ประชุมเมื่อวนัพฤหสับด ีที ่24 มถุินายน 2564  ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้กู่่ถ้อืหุน้
ทุกคนพร้อมหนังสอืเชญิประชุมแล้ว ในรูปแบบควิอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการ
ลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์

ู่ด้ าเนินรายการ   เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  

ู่ด้ าเนินรายการ  เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัู่ถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัู่้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2564 ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของู่ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,893,414 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
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หน้า 4 ของจ านวน 15 หน้า 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2564 

ู่ด้ าเนินรายการ  ได้ขอให้ทีป่ระชุมพจิารณารบัทราบ่ลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยในรอบปี 
2564 ปรากฏตามรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ทีไ่ดจ้ดัสง่ให้่ ูถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR 
Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์และได้เชญิให ้คุณสาธติ เหมมณฑารพ  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นู่ก้ล่าวสรุป่ลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุป่ลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ให้่ ูถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2564 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 

ในปี 2564 บริษัทมสีดัส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่ม่ลิตภัณฑ์ ปี 2564 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 ไดด้งันี้ 
 กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
 กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 
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หน้า 5 ของจ านวน 15 หน้า 
 

 กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
 กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี

 
 รวมทุก่ลติภณัฑ ์(ไม่รวมรายไดจ้ากงานโครงการและรายไดอื่น) 

        
 
ในปี 2564 บรษิทัมรีายไดร้วมและอตัราการเตบิโต  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  ตน้ทุนขายและอตัราก าไร
ขัน้ตน้  ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธ ิ เปรยีบเทยีบกบัปี 2563  ไดด้งันี้ 
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หน้า 6 ของจ านวน 15 หน้า 
 

ในปี 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย ์ หนี้สนิและสว่นของู่ถ้อืหุน้ สดัสว่นเงนิกูย้มื  และตน้ทุนทางการเงนิ 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2563  ไดด้งันี้ 

 
 

ไม่มี่ ู้ถือหุ้นซกัถามเพิม่เติม ู่้ด าเนินรายการ  ได้เสนอให้ที่ประชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกี่ยวกบัการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีที่่ ่านมา เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ ี

และไดเ้ชญิให้คุณจรญัญา  แสงสุขด ีประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ กล่าวสรุปรายงาน
นโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีที่่ ่านมา   

คุณจรญัญา  แสงสุขด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการ
จากปีที่่ ่านมา ให้่ ูถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปีที่่ ่านมา บรษิทัไดร้บั่ลการประเมนิดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบั 4 ดาว หรอื “ด”ี ตามโครงการ
ส ารวจการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีนไทยCorporate Governance Report of Thai Listed 
Companies (“CGR”) ประจ าปี 2564  

ทัง้นี้ถงึแมว้่าในช่วง 2 ปี ที่่ ่านมา บรษิทัไดร้บั่ลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 ใน
หลายระลอกแต่บรษิัทได้มกีารค านึงถงึสวสัดกิารของพนักงานจงึไดม้กีารทบทวนและเพิม่สวสัดกิารให้กบั
พนกังาน มมีาตรการการป้องกนัโควดิ-19 และการจดัการในดา้นการดแูลู่ป่้วย รวมถงึการจดัหาวคัซนีใหก้บั
พนกังานอย่างทัว่ถงึ 

ด้านการต่อต้านทุจริต หรอื Anti-Corruption บรษิัทได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและประกาศใชพ้รอ้มสื่อสารใหพ้นักงานทุกระดบัเกดิความรูแ้ละความเขา้ใจและถอืปฏบิตัอิย่าง
ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี รวมถงึสนับสนุนการ
ต่อต้านการคอร์รปัชัน่่่านกิจกรรมต่างๆของบริษัท เช่น การปฐมนิเทศและการสื่อสารกบัพนักงาน่่าน
ช่องทางต่างๆเป็นระยะๆ 

ู่ด้ าเนินรายการ   เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ 
ู่ด้ าเนินรายการ  ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบ่ลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564 ทีป่ระชุม
ไดพ้จิารณาแล้ว พจิารณารบัทราบ่ลการด าเนินงานของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ในรอบปี 2564 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
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หน้า 7 ของจ านวน 15 หน้า 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุนติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )นชาหน( และบริษทัย่อย                            
ส าชรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคน 2564 

ู่้ด าเนินรายการ  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิ งบการเงนิของบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งู่้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้
ตรวจสอบรบัรองแลว้ และ่่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแลว้ว่าถูกต้อง 
รวมทัง้คณะกรรมการบรษิัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปี  (แบบ 56-1 One 
Report) ทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัู่ถ้อืหุน้ พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ก่อนการประชุม และไดเ้ชญิให ้คุณสาธติ เหม
มณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นู่ก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัให้่ ูถ้อืหุน้ทราบ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิให้่ ูถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
 สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 3,028.42 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้

จากปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 5.07 

 ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิทัตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,838.35 ลา้น

บาท ซึง่บรษิทัมสีว่นทุนเท่ากบั 1,190.06 ลา้นบาท ส่ง่ลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัดขีึน้  

โดยลดลงจากเดมิ 1.61 เหลอื 1.54 เท่า  

 ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 ไดด้งันี้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2564 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 19.51 18.56 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 4.08 5.49 
อตัรา่ลตอบแทนู่ถ้อืหุน้ (%) 10.86 14.78 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัรา่ลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 5.68 8.51 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า)  0.97 1.04 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 87.12 80.88 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  44.32 40.22 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั)  74.24 67.92 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 57.20 53.18 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของู่ถ้อืหุน้ (เท่า) 1.61 1.54 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 3.07 5.15 

ู่ด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  

ู่ด้ าเนินรายการ  เสนอให้ทีป่ระชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
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หน้า 8 ของจ านวน 15 หน้า 
 

มติ ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ที่่ ่านการตรวจสอบรบัรองจากู่ส้อบบญัชี
ของบรษิทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของู่ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,893,414 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจา่ยเงินปันผล จาก
ผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ู่ด้ าเนินรายการ  ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่า จาก่ลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ี สิน้สดุวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2564 ที่่ ่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 2,704.74 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธจิ านวน 205.20 ลา้นบาท  
ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ือง
ดว้ยบรษิทัไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึ
ไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทัเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี และพจิารณาอนุมตักิาร
จ่ายเงนิปัน่ลใหแ้กู่่ถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 
45,926,395.60 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธจิาก่ลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2564 ถงึ
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564  คดิเป็นอตัราเงนิปัน่ลทีจ่่ายเทยีบกบัก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและ
หลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมาย เท่ากบัรอ้ยละ 22.38 ซึง่หากรวมกบัการจ่ายเงนิปัน่ลระหว่างกาลปี 2564 ที่
่่านมา ทีม่กีารจ่ายทีอ่ตัราหุน้ละ 0.08 เช่นเดยีวกนันัน้ โดยหากคดิเป็นอตัราเงนิปัน่ลทีจ่่ายเทยีบกบัก าไร
สทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลและหลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมาย รวมทัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 44.76  ซึง่
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปัน่ลของบรษิทัคอื ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิ
ไดน้ิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจก าหนดใหม้ี
การจ่ายเงนิปัน่ลในอตัราน้อยกว่าทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้ โดยขึน้อยู่กบั่ลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และ
สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นที่
เกีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั  

ทัง้นี้ ก าหนดรายชื่อู่ถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปัน่ล ณ วนัที ่19 เมษายน 2565 และก าหนด
จ่ายเงนิปัน่ลในวนัที ่5 พฤษภาคม 2565 

ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2565 เหน็สมควร  จงึมมีตเิสนอ

ต่อที่ประชุมสามญัู่้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตาม

กฎหมาย และอนุมตักิารจ่ายเงนิปัน่ล จาก่ลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ู่ด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ  

ู่ด้ าเนินรายการ  เสนอใหท้ี่ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมตักิารจ่ายเงนิปัน่ล จาก่ลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
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 มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมตักิาร
จ่ายเงนิปัน่ล จาก่ลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของู่้
ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325.893.414 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ู่ด้ าเนินรายการ  แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมู่ถ้อืหุน้
สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าู่ใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นู่อ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการู่อ้อกจาก
ต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได ้

ซึง่การประชุมสามญัู่้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีที่สบิเอด็ (11) ของบรษิัทภายหลงัที่
บรษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั
มรีายชื่อดงัต่อไป 

1. รศ.ดร. เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการอสิระ 
2. นางมาล ี เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. นายพริุฬห ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อรบั

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเ่ยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 21 

ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 แต่ไม่มี่ ูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิทั  

ทัง้นี้ รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอสิระ ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ

และทุกต าแหน่งในบรษิทั เนื่องจากตดิภารกจิ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยีในวาระนี้   ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที ่

- พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ 
- ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุู่ถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 2 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 
 

1. นางมาล ี    เหมมณฑารพ กรรมการ 
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2. นายพริุฬห ์ เหมมณฑารพ กรรมการ 

ซึง่เป็นกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง 
เนื่องด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นู่้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัและู่ถ้อืหุน้ 

รายละเอยีดประวตัแิละสดัสว่นการถอืหุน้โดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 2 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยหนังสอื
เชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้กู่่ถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  

ู่ด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  

ู่ด้ าเนินรายการ  เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

(1) นางมาล ี เหมมณฑารพ  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,893,414 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 

(2) นายพริุฬห ์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,893,414 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้กรรนการใชน ่
 ู่ด้ าเนินรายการ  ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบของบรษิทั และสบืเนื่องจาก  
 รศ  .ดร . เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ มีความประสงค์ไม่ขอกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

เน่ืองจากตดิภารกจิอื่น สง่่ลใหก้รรมการอสิระของบรษิทัว่างลง 1 ต าแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดย
ค านึงถงึความเหมาะสมในดา้นต่างๆ แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมู่ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ให ้นาย
ประเสรฐิ  ภทัรดลิก  เขา้ด ารง ต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ   และ
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 
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 รายละเอยีดประวตัแิละสดัสว่นการถอืหุน้ของู่ท้ีไ่ดร้บัเสนอรายชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ ปรากฎตาม
เอกสารแนบทา้ยหนงัสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้กู่่ถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  

 ู่ด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  

 ู่ด้ าเนินรายการ  เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีใ่หม่  ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของู่ถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,893,414 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุนติัการก าชนดค่าตอบแทนกรรนการประจ าปี 2565 

ู่ด้ าเนินรายการ  ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบั่ดิชอบของกรรมการ โดย

เปรยีบเทยีบอา้งองิกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั และอา้งองิ

ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและู่บ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2563 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย  และไดน้ าเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ

บรษิทั  และคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 

โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมู่้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอใหม้ี่ ลใน

ปีปฎทินิ พ.ศ.2565 เป็นตน้ไป จนกว่าู่ถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์

ในการจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
1. เบีย้ประชมุ ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

 ประธานกรรมการ 30,000  บาท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 บาท 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท 

 กรรมการบรษิทั 15,000 บาท 

 กรรมการชุดย่อย 10,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนรายเดอืน (เฉพาะกรรมการอสิระ)   ท่านละ 10,000 บาท 
3. โบนสั ส าหรบักรรมการอสิระ  จ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 1,000,000  บาท 
4. วงเงินรวมทัง้ส้ินไม่เกิน 3,200,000  บาท 
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ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นู่ถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 780,000 เสยีง 

ู่ด้ าเนินรายการ   เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  

ู่ด้ าเนินรายการ   เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2565 ตามรายละเอยีดที่เสนอ
ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของู่ถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 324,993,414 99.7238 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 900,000 0.2762 
บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุนติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัหี และก าชนดค่าสอบบญัหี ประจ าปี 2565 
ู่ด้ าเนินรายการ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมู่ถ้อืหุน้สามญัประจ าปี แต่งตังู้่ส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี   นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.39/2548  เรื่อง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารรายงานเปิดเ่ยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและ่ลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่
20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนู่ส้อบบญัช ีหากู่ส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั โดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบรษิัทู่้สอบบญัชีแห่งใหม่ บรษิัทสามารถแต่งตัง้
ู่ส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนู่ส้อบบญัชรีายเดมิได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณา่ลการปฏบิตังิานของนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิัท สอบบญัชธีรรมนิติ จ ากดั โดยประเมนิ
ความเป็นอสิระและ่ลการปฏบิตังิานส าหรบัปี 2564 และเป็นปีที ่4 ของู่ส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ 
โดยเหน็ว่า เป็นู่ม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มคีวามเป็น
กลาง มปีระสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ   มี่ ลการปฏิบตัิงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมู่ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

1. นายสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื 
2. นายพรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์ู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4752 และ/หรอื  
3. นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง ู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 และ/หรอื  
4. นางสาวโสรยา ตนิตะสวุรรณ์ ู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8658 และ/หรอื  
5. นางสาวพจนรตัน์  ศริพิฒัน์ ู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9012 
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แห่งส านกังานสอบบญัช ีบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั   เป็นู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เฉพาะ
บรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยส าหรบัปี 2565 โดยก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่เกนิ 2,415,000 บาท
ต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  กรณีมกีาร
ตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เติม  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท  กรณีมกีาร
เปิดบรษิัทย่อยในระหว่างปี ให้ก าหนดค่าสอบบญัชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบรษิัท ทัง้นี้ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยู่ส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอขา้งต้นไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ู่บ้รหิาร ู่ถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2565  
(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบญัช ี2564 
(จ่ายจรงิ) 

1. ค่าสอบบญัช ี 2.30 ลา้นบาท 1.81 ลา้นบาท 
2. ค่าตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 0.12 ลา้นบาท 0.12 ลา้นบาท 
รวน 2.42 ล้านบาท 1.93 ล้านบาท 

ู่ด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  

ู่้ด าเนินรายการ  เสนอให้ที่ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิการแต่งตังู้่้สอบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ี
ประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิาณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตังู้่ส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชื่อทีเ่สนอ และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็น จ านวนเงนิไม่เกนิ 2,415,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของู่ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,773,414 99.9632 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 120,000 0.0368 
บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน 

ู่ด้ าเนินรายการ  ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า  ภายใตแ้่นการปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทั บรษิทัจะยงัคง
ประกอบธุรกจิทัว่ไป (Operating Company) โดยยงัคงเป็นบรษิทั่ลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ 
รวมถงึประกอบธุรกจิเขา้ลงทุนรวมไปถงึการเขา้ร่วมทุนในกจิการอื่น โดยโอนกจิการบางสว่นของบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกบัการ่ลติและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนตแ์ละชิน้งานพลาสตกิทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรมอื่น ทัง้นี้ การ
โอนกจิการบางสว่นดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญตัทิีอ่อกตามประมวลรษัฎากรว่าดว้ย
การยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่516) พ.ศ.2554 และประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื่อนไขการโอนกจิการบางสว่นใหแ้ก่กนัของบรษิทัมหาชนจ ากดั หรอืบรษิทัจ ากดั เพื่อยกเวน้รษัฎากร 
รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว (“หลกัเกณฑ ์PBT”)  และคณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุู่ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางสว่น (Partial 
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Business Transfer : PBT) ส าหรบัรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่7 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้กู่่ถ้อืหุน้
ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์ 

ู่ด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  

ู่้ด าเนินรายการ  เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมตัิการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางสว่น ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจาณาแล้ว มีมติอนุมตัิการปรบัโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ตาม
รายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า สามในสีข่องู่ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,912,692 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 

3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

ู่ด้ าเนินรายการ  ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า   เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต  ทีอ่าจเกดิจากการ
ลงทุนหรอืร่วมทุนกบักจิการอื่น และเพื่อใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานแก่บรษิทัย่อย  รวมถงึสรา้งโอกาสใน
การขยายธุรกจิไปสู่ลูกค้าภายนอก  และคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมู่ถ้ือหุน้พจิารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง
วตัถุประสงค์ของบรษิทั เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต  ทีอ่าจเกดิจากการลงทุนหรอืร่วมทุนกบั
กจิการอื่น และเพื่อใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานแก่บรษิัทย่อย  รวมถึงสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิไปสู่
ลกูคา้ภายนอกได ้ส าหรบัรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้กู่่ถ้อืหุน้ในรูปแบบ
ควิอารโ์คด้  ) QR) โดยปรากฏในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์

ู่ด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  

 ู่ด้ าเนินรายการ  เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทั  ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมได้พจิาณาแล้ว มมีติอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิัท และแก้ไขเพิม่เติม
หนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 3 เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทัตามทีเ่สนอขา้งต้นดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า สามในสีข่องู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 

 



Panjawattana Plastic PCL. 

28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  

Amphur Muang, Samutsakhon 74000 

Registration No. 0107554000208 

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

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

 

หน้า 15 ของจ านวน 15 หน้า 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,912,692 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ู่ด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสให้่ ูถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 

  
 

ไม่มี่ ูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณู่ถ้อืหุน้ทุกทา่นทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชมุ
สามญัู่ถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 และกล่าวปิดประชุม 

 
 
อน่ึง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ไดม้ี่ ูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ  
ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 2 ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม มี่ ูถ้อืหุน้มา
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 17 ราย ู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจ านวน 25 ราย รวมู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ย
ตนเองและรบัมอบฉันทะ จ านวน 42  ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 325,912,692 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 56.7713 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 
 
 
ปิดประชุมเวลา 14.09 น. 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
  
  
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

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

 

 


