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ที ่บมจ. 2564/014 
วนัที ่24 มถุินายน 2564 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2564 
เวลา 13.00 น. โดยวธิผี่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) เท่านัน้ ณ หอ้งประชมุ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 20110 ไดม้มีตดิงันี้ 

วาระท่ี 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564  เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2564 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2564 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย        333,361,686 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 

วาระท่ี 2   พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ
ครัง้ท่ี 1 (“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพือ่จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯตามสดัส่วนการถือหุ้น 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯครัง้ที่ 1 
(“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ โดยไม่คดิมลูค่า โดยมอีตัราการจดัสรรเท่ากบั 3 หุน้เดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ(หากมเีศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรใหปั้ดเศษทิง้) ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าวจะมอีายุไม่เกนิ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อก และมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 1 
หน่วย ต่อหุน้สามญัของบรษิทัฯ 1 หุน้ ในราคา 3 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มกีารปรบัสทิธติามเงื่อนไขการ
ปรบัสทิธ ิ และก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ PJW-W1 (Record 
Date) ในวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย        333,361,686 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 
ของบริษทัให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอ นุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก 287,040,000 บาท เ ป็น 
287,039,972.50 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 55 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียน รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทัมอบหมาย มอี านาจด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วเน่ืองกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย        333,361,686 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 

วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4  
   ของ บริษทัเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมได้มมีติพจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จาก 287,039,972.50 บาท 
เป็น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 191,359,982 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทัมอบหมาย มอี านาจด าเนินการ
ใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย        333,361,686 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
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วาระท่ี 5   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1  

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตพิจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หุน้ มลู
ค่าทีต่รา ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามใบส าคญัแสดง
สทิธ ิPJW-W1 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย        333,361,686 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นางพรมิ ชยัวฒัน์) 
  เลขานุการบรษิทั 


