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ที ่บมจ. 2565/007 
วนัที ่8 เมษายน 2565 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่ 8 เมษายน 
2565  เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร  เลขที ่92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  ไดม้มีตดิงันี้ 

วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  
และบริษทัย่อยในรอบปี 2564 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไม่มี
การลงมตใินวาระนี้) 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)   
และบริษทัย่อยส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,893,414 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผล จากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมไดม้มีตพิจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย ซึง่บรษิทัไดม้ี
การจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทั ประจ าปี 2564 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี 
และมมีติ อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็น
เงินจ านวนทัง้สิ้นไม่เกิน 45,926,395.60 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่
5 พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี ้

(1) นางมาลี  เหมมณฑารพ   กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

(2) ดร.พิรฬุห ์ เหมมณฑารพ                 กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 325,893,414 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 6           พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นายประเสรฐิ ภทัรดลิก เป็นกรรมการเขา้ใหม่โดยด ารงต าแหน่ง 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

 
วาระท่ี 7           พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่
เกนิ  3,200,000 บาท ต่อปี  ใหม้ผีลในปีปฎิทนิ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป   จนกว่าผูถ้อืหุ้นจะมมีติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่าย ให้อยู่ ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบรษิทั   โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดงันี้ 

1. เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ  30,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  15,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  15,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  15,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
- กรรมการบรษิทั 15,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
- กรรมการชุดย่อย 10,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

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

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 324,993,414 99.7238 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 900,000 0.2762 
บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ นายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8134 
และ/หรอื นายพรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรอื นางสาวสุ
ลลติ อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 และ/หรอื นางสาวโสรยา ตนิตะสวุรรณ์ ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรอื นางสาวพจนรตัน์ ศริพิฒัน์ ผู้สอบบญัชเีลขที ่9012 แห่ง
ส านักงานสอบบญัช ีบรษิทัสอบบญัชธีรรมนิติ จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อย
เฉพาะบรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยส าหรบั ปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ
ไม่เกิน 2,415,000 บาทต่อปี  โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัร
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เติม   
ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท กรณีมกีารเปิดบรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบบญัชี
ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท ทัง้นี้  ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง
ปฏบิตังิานต่างจงัหวดั ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

 

วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมติัการปรบัโครงสรา้งกิจการโอนกิจการบางส่วน  

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางสว่นของบรษิทั (Partial 
Business Transfer : PBT) ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

 

 

 



Panjawattana Plastic PCL. 
Registration No. 0107554000208 
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 

 

 5  

วาระท่ี 10   พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคเ์พ่ิมเติมของบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคเ์พิม่เตมิของบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื
บรคิณหส์นธขิอ้ 3 เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทัเพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต ทีอ่าจ
เกดิจากการลงทุนหรอืร่วนทุนกบักจิการอื่น และเพื่อใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานแก่บรษิทัย่อย 
รวมถงึสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิไปสูล่กูคา้ภายนอก  ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

  

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นางพรมิ ชยัวฒัน์) 
  เลขานุการบรษิทั 


