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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ
6. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1. นางมาลี เหมมณฑารพ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
รองประธานกรรมการ
-----มีกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ครบองค์ประชุม---------คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด----ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม
1. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ ณ สถานที่ประชุม
1. นายสมยศ สุธรี พรชัย
2. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
3. นายอภิชยั ศรีทอง

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ู่ส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที8134
่
แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั
สอบบัญชีธรรมนิต/ิ ู่ส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองงบการเงิน
ู่อ้ านวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
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เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มี่ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 15 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้่อู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 25 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 40 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้ 325,773,414 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 56.7470 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั (หุน้
ของบริษทั ทีจ่ าหน่ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ประธานฯ จึง
เปิ ดประชุมสามัญู่ถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 โดยมอบหมายให้คุณธัชพล เธียรปรีชา เป็ นู่ด้ าเนินรายการต่อไป
ู่ด้ าเนินรายการ ได้กล่าวเชิญตัวแทนู่ถ้ อื หุน้ 2 ท่าน เพื่อทาหน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นตัวแทน ู่ด้ าเนินรายการ ขออนุ ญาตให้่สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเป็ น
ตัวแทนทาหน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ู่ด้ าเนินรายการ ได้กล่าวชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและขัน้ ตอน
การลงคะแนนเสียงของู่ถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับ่ลการลงคะแนน
2. บริษัทจึงได้จดั ส่งเอกสารให้ท่านู่ถ้ ือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังปรากฎในแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่่ถู้ อื หุน้ ในหมวดสิทธิของ
ู่ถ้ อื หุน้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ หากท่านู่ถ้ อื หุน้ มีความประสงค์ต้องการหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามัญู่ถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในรูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้ง
กับเจ้าหน้าที่่ ดู้ แู ลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. ู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และู่ร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม แต่
ละท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน
กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ท่านต่อไป
4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่่ี ถู้ อื หุน้ หรือู่ร้ บั มอบ
ฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณี
ทีท่ ่านเป็ นู่ร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อู่ถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
5. ภายหลังทีท่ ่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 และวาระที1่ 1 ซึง่ เป็ นวาระเสนอให้
ทีป่ ระชุมรับทราบซึง่ ไม่ตอ้ งลงคะแนน ู่ถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของู่ถ้ อื หุน้ ที่
ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของู่ถ้ อื หุน้ ที่ “งดออกเสียง” โดยู่ถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บบัตรตามลาดับ
ทัง้ นี้สาหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ ทัง้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
6. ู่ถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ู่ถ้ อื หุน้ ท่านใดที่มสี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
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7. กรณีทถ่ี ือเป็ นบัตรเสีย คือ กรณีทม่ี กี ารลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่า
หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
8. ในการนับ คะแนนเสีย งแต่ ละวาระ ให้ถือ คะแนนเสีย งข้า งมากของู่้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และ ออกเสีย ง
ลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ต้อง
ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของู่ถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั กิ ารปรับโครงสร้างของบริษทั และวาระที่ 10 เรื่อง
พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เรื่อง
วัตถุประสงค์ของบริษทั ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของู่้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธฺออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้
หักออก จากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนน “เห็น
ด้วย” ในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่ม่ี ใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่า
ทีป่ ระชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุ มตั เิ ป็ นเอกฉันท์” ทัง้ นี้เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนน
เสียง จะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ู่ด้ าเนินรายการได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2564
ู่ด้ าเนินรายการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญู่ถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่่ถู้ อื หุน้
ทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่ด้ าเนินรายการ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญู่ถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม วิสามัญู่้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของู่ถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
325,893,414
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
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วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2564
ู่ด้ าเนินรายการ ได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบ่ลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี
2564 ปรากฏตามรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ทีไ่ ด้จดั ส่งให้่ถู้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR
Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ และได้เชิญให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นู่ก้ ล่าวสรุป่ลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุป่ลการดาเนินงานในรอบปี 2564 ให้่ถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2564 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้

ในปี 2564 บริษัท มีสดั ส่ว นรายได้แ ละอัตราการเติบ โตจากการขายแยกตามกลุ่ ม่ลิตภัณฑ์ ปี 2564
เปรียบเทียบกับปี 2563 ได้ดงั นี้
 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น

 กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
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 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี

 รวมทุก่ลิตภัณฑ์ (ไม่รวมรายได้จากงานโครงการและรายไดอื่น)

ในปี 2564 บริษทั มีรายได้รวมและอัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ต้นทุนขายและอัตรากาไร
ขัน้ ต้น กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2563 ได้ดงั นี้
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ในปี 2564 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของู่ถ้ อื หุน้ สัดส่วนเงินกูย้ มื และต้นทุนทางการเงิน
เปรียบเทียบกับปี 2563 ได้ดงั นี้

ไม่ม่ี ู้ถือหุ้นซักถามเพิม่ เติม ู่้ดาเนินรายการ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุม รับทราบรายงานนโยบายเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ท่่ี ่านมา เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกรอบนโยบายกากับดูแลทีด่ ี
และได้เชิญให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ กล่าวสรุปรายงาน
นโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ท่่ี ่านมา
คุณจรัญญา แสงสุขดี ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการ
จากปี ท่่ี ่านมา ให้่ถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี ท่่ี ่านมา บริษทั ได้รบั ่ลการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับ 4 ดาว หรือ “ดี” ตามโครงการ
สารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยCorporate Governance Report of Thai Listed
Companies (“CGR”) ประจาปี 2564
ทัง้ นี้ถงึ แม้ว่าในช่วง 2 ปี ที่่ ่านมา บริษทั ได้รบั ่ลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ใน
หลายระลอกแต่บริษัทได้มกี ารคานึงถึงสวัสดิการของพนักงานจึงได้มกี ารทบทวนและเพิม่ สวัสดิการให้กบั
พนักงาน มีมาตรการการป้ องกันโควิด-19 และการจัดการในด้านการดูแลู่ป้ ่ วย รวมถึงการจัดหาวัคซีนให้กบั
พนักงานอย่างทัวถึ
่ ง
ด้านการต่ อต้านทุจริต หรือ Anti-Corruption บริษัทได้กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันไว้
่ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและประกาศใช้พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความรูแ้ ละความเข้าใจและถือปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี รวมถึงสนับสนุ นการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่่
่ านกิจกรรมต่ างๆของบริษัท เช่น การปฐมนิเทศและการสื่อสารกับพนักงาน่่าน
ช่องทางต่างๆเป็ นระยะๆ
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่ด้ าเนินรายการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบ่ลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 ทีป่ ระชุม
ได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบ่ลการดาเนินงานของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2564 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้)
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วาระที่ 3

พิ จารณาอนุนตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )นชาหน( และบริษทั ย่อย
สาชรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคน 2564
ู่้ดาเนินรายการ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินของบริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งู่้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้
ตรวจสอบรับรองแล้ว และ่่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง
รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One
Report) ทีไ่ ด้จดั ส่งไปยังู่ถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้เชิญให้ คุณสาธิต เหม
มณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นู่ก้ ล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้่ถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้่ถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,028.42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 5.07
 ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษทั ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,838.35 ล้าน
บาท ซึง่ บริษทั มีสว่ นทุนเท่ากับ 1,190.06 ล้านบาท ส่ง่ลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ดีขน้ึ
โดยลดลงจากเดิม 1.61 เหลือ 1.54 เท่า
 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ปี 2563
ปี 2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
18.56
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
19.51
4.08
5.49
อัตรากาไรสุทธิ (%)
10.86
14.78
อัตรา่ลตอบแทนู่ถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
8.51
อัตรา่ลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
5.68
1.04
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.97
อัตราส่วนสภาพคล่อง
80.88
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
87.12
40.22
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
44.32
67.92
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
74.24
53.18
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
57.20
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
1.54
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของู่ถ้ อื หุน้ (เท่า)
1.61
5.15
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
3.07
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่ด้ าเนินรายการ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติพจิ ารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
หน้า 7 ของจานวน 15 หน้า

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

มติ

วาระที่ 4

ทีป่ ระชุม ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่่ ่านการตรวจสอบรับรองจากู่ส้ อบบัญชี
ของบริษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของู่ถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
325,893,414
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิ การจ่ายเงินปันผล จาก
ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ู่ด้ าเนินรายการ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า จาก่ลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ที่่ ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน 2,704.74 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 205.20 ล้านบาท
ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่อง
ด้วยบริษทั ได้มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึง
ไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก และพิจารณาอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปั น่ลให้แก่่ถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
45,926,395.60 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิจาก่ลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็ นอัตราเงินปั น่ลทีจ่ ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและ
หลังหักสารองไว้ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 22.38 ซึง่ หากรวมกับการจ่ายเงินปั น่ลระหว่างกาลปี 2564 ที่
่่านมา ทีม่ กี ารจ่ายทีอ่ ตั ราหุน้ ละ 0.08 เช่นเดียวกันนัน้ โดยหากคิดเป็ นอัตราเงินปั น่ลทีจ่ ่ายเทียบกับกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลและหลังหักสารองไว้ตามกฎหมาย รวมทัง้ สิน้ เท่ากับร้อยละ 44.76 ซึง่
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั น่ลของบริษทั คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มี
การจ่ายเงินปั น่ลในอัตราน้อยกว่าทีก่ าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ่ลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และ
สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นที่
เกีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กาหนดรายชื่อู่ถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั น่ล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 และกาหนด
จ่ายเงินปั น่ลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นสมควร จึงมีมติเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญู่้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตาม
กฎหมาย และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั น่ล จาก่ลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่ด้ าเนินรายการ เสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติพจิ ารณาอนุ มตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย
และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั น่ล จาก่ลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
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มติ

วาระที่ 5

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปั น่ล จาก่ลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของู่้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
325.893.414
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ู่ด้ าเนินรายการ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมู่ถ้ อื หุน้
สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าู่ใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นู่อ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการู่อ้ อกจาก
ตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญู่้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ท่ีสบิ เอ็ด (11) ของบริษัทภายหลังที่
บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ซึง่ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของบริษทั
มีรายชื่อดังต่อไป
1. รศ.ดร. เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
2. นางมาลี
เหมมณฑารพ
กรรมการ
3. นายพิรุฬห์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อรับ
การพิจ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ด เ่ยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่ วนั ที่ 21
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่ม่ี ใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษทั
ทัง้ นี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
และทุกตาแหน่งในบริษทั เนื่องจากติดภารกิจ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่
- พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
- ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมู่ถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 2 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.

นางมาลี

เหมมณฑารพ

กรรมการ
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2.

นายพิรุฬห์

เหมมณฑารพ

กรรมการ

ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นู่้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั และู่ถ้ อื หุน้
รายละเอียดประวัตแิ ละสัดส่วนการถือหุน้ โดยสังเขปของบุคคลทัง้ 2 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือ
เชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่่ถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่ด้ าเนินรายการ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็ นรายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยู่ถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี้
(1) นางมาลี เหมมณฑารพ
มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

325,893,414
0
0
0

(2) นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ

วาระที่ 6

กรรมการ
ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

กรรมการ

มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

325,893,414
0
0
0

ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ กรรนการใชน่
ู่ด้ าเนินรายการ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ เพื่อให้เป็ นไปตามองค์ประกอบของบริษทั และสืบเนื่องจาก
รศ .ดร .เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้า ดารงตาแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึ่ ง
เนื่องจากติดภารกิจอื่น ส่ง่ลให้กรรมการอิสระของบริษทั ว่างลง 1 ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมู่ถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้ นาย
ประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าดารง ตาแหน่ งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
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รายละเอียดประวัตแิ ละสัดส่วนการถือหุน้ ของู่ท้ ไ่ี ด้รบั เสนอรายชื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ ปรากฎตาม
เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่่ถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่ด้ าเนินรายการ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีใ่ หม่ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

วาระที่ 7

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของู่ถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
325,893,414
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การกาชนดค่าตอบแทนกรรนการประจาปี 2565
ู่ด้ าเนินรายการ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับ่ิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิง
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและู่บ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน ปี 2563 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้นาเสนอการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
โดยคานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่ างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมู่้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้ม่ี ลใน
ปี ปฎิทนิ พ.ศ.2565 เป็ นต้นไป จนกว่าู่ถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบริษทั
 กรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
4. วงเงิ นรวมทัง้ สิ้ นไม่เกิ น

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
30,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
1,000,000 บาท
3,200,000 บาท
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ทัง้ นี้ กรรมการอิสระซึง่ เป็ นู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุ มตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน 780,000 เสียง
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่ด้ าเนินรายการ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

วาระที่ 8

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของู่ถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
324,993,414
99.7238
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
900,000
0.2762
บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จารณาอนุนตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญหี และกาชนดค่าสอบบัญหี ประจาปี 2565
ู่ด้ าเนินรายการ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
กาหนดให้ทป่ี ระชุมู่ถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ู่ส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารรายงานเปิ ดเ่ยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและ่ลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่
20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนู่ส้ อบบัญชี หากู่ส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่ อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทู่้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่ งตัง้
ู่ส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนู่ส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา่ลการปฏิบตั งิ านของนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ู่ส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8134 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยประเมิน
ความเป็ นอิสระและ่ลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี 2564 และเป็ นปี ท่ี 4 ของู่ส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองงบการเงิน
โดยเห็นว่า เป็ นู่ม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพ ด้วยความเป็ นอิสระ มีความเป็ น
กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม่ าเสมอ มี่ลการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจ ารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแ ลกิจ การแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมู่ถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
1. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ู่ส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ ู่ส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ู่ส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
4. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ู่ส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ
5. นางสาวพจนรัตน์ ศิรพิ ฒ
ั น์ ู่ส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9012
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แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นู่ส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย เฉพาะ
บริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสาหรับปี 2565 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 2,415,000 บาท
ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี าร
ตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี าร
เปิ ดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่ อหนึ่งบริษัท ทัง้ นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด โดยู่ส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ู่บ้ ริหาร ู่ถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือู่ท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รวน

รอบปี บญ
ั ชี 2565
(ปี ทเ่ี สนอ)
2.30 ล้านบาท
0.12 ล้านบาท
2.42 ล้านบาท

รอบปี บญ
ั ชี 2564
(จ่ายจริง)
1.81 ล้านบาท
0.12 ล้านบาท
1.93 ล้านบาท

ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่้ดาเนินรายการ เสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติพจิ ารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ู่้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2565 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

วาระที่ 9

ทีป่ ระชุมได้พจิ าณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ู่ส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชื่อทีเ่ สนอ และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ น จานวนเงินไม่เกิน 2,415,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของู่ถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
325,773,414
99.9632
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
120,000
0.0368
บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การปรับโครงสร้างกิ จการโดยการโอนกิ จการบางส่วน
ู่ด้ าเนินรายการ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ภายใต้แ่นการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั บริษทั จะยังคง
ประกอบธุรกิจทัวไป
่
(Operating Company) โดยยังคงเป็ นบริษทั ่ลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
รวมถึงประกอบธุรกิจเข้าลงทุนรวมไปถึงการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่น โดยโอนกิจการบางส่วนของบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกับการ่ลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์และชิน้ งานพลาสติกทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรมอื่น ทัง้ นี้ การ
โอนกิจการบางส่วนดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัตทิ อ่ี อกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ.2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนั ของบริษทั มหาชนจากัด หรือบริษทั จากัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร
รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว (“หลักเกณฑ์ PBT”) และคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
เสนอให้ทป่ี ระชุมู่ถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน
(Partial
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Business Transfer : PBT) สาหรับรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7 ทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่่ถู้ อื หุน้
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่้ดาเนิน รายการ เสนอให้ท่ปี ระชุม ลงมติพิจารณาอนุ มตั ิการปรับโครงสร้า งกิจ การโดยการโอนกิจการ
บางส่วน ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุมได้พิจาณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ตาม
รายละเอียดทีน่ าเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสีข่ องู่ถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
325,912,692
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
3 เรือ่ งวัตถุประสงค์ของบริษทั
ู่ด้ าเนินรายการ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคต ทีอ่ าจเกิดจากการ
ลงทุนหรือร่วมทุนกับกิจการอื่น และเพื่อให้การสนับสนุ นการดาเนินงานแก่บริษทั ย่อย รวมถึงสร้างโอกาสใน
การขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้าภายนอก และคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมู่ถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุ ม ัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริษัท และแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม หนั ง สือ บริค ณห์ส นธิข้อ 3 เรื่อ ง
วัตถุประสงค์ของบริษทั เพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคต ทีอ่ าจเกิดจากการลงทุนหรือร่วมทุนกับ
กิจการอื่น และเพื่อให้การสนับสนุ นการดาเนินงานแก่บริษัทย่อย รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่
ลูกค้าภายนอกได้ สาหรับรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 8 ทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่่ถู้ อื หุน้ ในรูปแบบ
คิวอาร์โค้ด) QR) โดยปรากฏในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม
ู่ด้ าเนินรายการ เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ าณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั ตามทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า สามในสีข่ องู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

325,912,692
0
0
0

ร้อยละของู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 11 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
ู่ด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้่ถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม

ไม่ม่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณู่ถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญู่ถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 และกล่าวปิ ดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้ม่ี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม
ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 2 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มี่ถู้ อื หุน้ มา
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 17 ราย ู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจานวน 25 ราย รวมู่ถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้ว ย
ตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 42 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 325,912,692 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 56.7713
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ปิ ดประชุมเวลา 14.09 น.
ลงชื่อ...............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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