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ที่ บมจ. 2564/007
วันที่ 2 เมษายน 2564
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 2 เมษายน
2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มมี ติดงั นี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563

มติทป่ี ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
334,069,262
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อยในรอบปี 2563
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 (เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงมติในวาระนี้)

มติทป่ี ระชุม

วาระที่ 3
มติทป่ี ระชุม

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
334,349,262
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
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พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย
ปันผล จากผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4

และอนุมตั ิ การจ่ายเงิ น

มติทป่ี ระชุม

ทีป่ ระชุมได้มมี ติพจิ ารณาอนุ มตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย ซึง่ บริษทั ได้มี
การจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่
จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก
และมีมติ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.1250 บาท รวมเป็ น
เงิน จ านวนทั ง้ สิ้น ไม่ เ กิน 71,759,993.13 บาท โดยเป็ นการจ่ า ยจากก าไรสุ ท ธิจ ากผลการ
ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
334,349,262
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติทป่ี ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี้

(1)

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(2)

นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

กรรมการอิ สระ
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
334,349,158
99.9999
104
0.0001
0
0.0000
0
0.0000
กรรมการ

มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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(3)

นายวิ วรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการ

มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

มติทป่ี ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี ให้มผี ลในปี ปฎิทนิ พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ อื หุ้นจะมีมติ
เปลี่ ย นแปลงเป็ นอย่ า งอื่ น โดยเงื่อ นไขและหลัก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ น ดังนี้
1. เบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 15,000 บาท ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 15,000 บาท ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
- กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย 10,000 บาท ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ 10,000 บาท
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

333,275,562
0
1,073,700
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
99.6789
0.0000
0.3211
0.0000

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564

มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ นายสุวฒ
ั น์ มณี กนกสกุล ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8134
และ/หรือ นายธนะวุฒ ิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลลิต
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อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยเฉพาะบริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสาหรับ
ปี 2564 และก าหนดค่ า สอบบัญ ชีเป็ นจ านวนเงิน ไม่ เกิน 1,930,000 บาทต่ อ ปี โดยรวมค่ า
ตรวจสอบและรับ รองการปฏิบ ัติ ต ามเงื่อ นไขของบัต รส่ ง เสริม การลงทุ น (BOI) กรณี มีก าร
ตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท
กรณีมกี ารเปิ ดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่ง
บริษทั ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)
เลขานุการบริษทั
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