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ที่ บมจ. 2564/014
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
เวลา 13.00 น. โดยวิธผี ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ได้มมี ติดงั นี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

มติทป่ี ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
333,361,686
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000

วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
ครังที
้ ่ 1 (“PJW-W1”) จานวนไม่เกิ น 191,359,982 หน่ วย เพือ่ จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของ
บริษทั ฯตามสัดส่วนการถือหุ้น

มติทป่ี ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯครัง้ ที่ 1
(“PJW-W1”) จานวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯตาม
สัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า โดยมีอตั ราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิง้ ) ทัง้ นี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันทีอ่ อก และมีอตั ราการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย ต่อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ 1 หุน้ ในราคา 3 บาทต่อหุน้ เว้นแต่มกี ารปรับสิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ และกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (Record
Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

333,361,686
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4
ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติทป่ี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 287,040,000 บาท เป็ น
287,039,972.50 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย จานวน 55 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการลด
ทุ น จดทะเบีย น รวมถึง มอบอ านาจให้ค ณะกรรมการ หรือ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผูม้ อี านาจกระทาการแทนบริษทั มอบหมาย มีอานาจดาเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็ นและ
เกีย่ วเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติ

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

333,361,686
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท และแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4
ของ บริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน

มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมได้มมี ติพจิ ารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 287,039,972.50 บาท
เป็ น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้
สอดคล้ อ งกับ การเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย น รวมถึ ง มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการ หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูม้ อี านาจกระทาการแทนบริษทั มอบหมาย มีอานาจดาเนินการ
ใด ๆ ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
333,361,686
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จานวนไม่เกิน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้
ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1

มติทป่ี ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จานวนไม่เกิน 191,359,982 หุน้ มูล
ค่าทีต่ รา ไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ PJW-W1 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
333,361,686
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)
เลขานุการบริษทั
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