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รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 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
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

7. นายสาธิต เหมมณฑารพ
8. นางมาลี เหมมณฑารพ
9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

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

-----มีกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม---------คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด----ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1. นายสมยศ สุธรี พรชัย
2. นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ทีป่ รึกษาทางการเงิน รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั แอดไว
เซอรี่ พลัส จากัด
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เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 13 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 19 ราย รวมทัง้ สิ้นจานวน 32 ราย นับจานวนหุ้นได้ทงั ้ สิ้น
332,611,686 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 57.9382 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ายได้
แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม ณ บัดนี้ โดยมอบหมายให้คุณจิตตราภา ศิรสิ มั พันธ์ เป็ นผูด้ าเนินรายการต่อไป
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม คุณจิตตราภา ศิรสิ มั พันธ์ ได้กล่าวชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและ
ขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าทีต่ รวจสอบการ
ลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
3. เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี้เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มกี ารพิมพ์บตั รลงคะแนนให้กบั
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทาการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้ หนึ่งว่า
ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ต้องการเปลีย่ นการลงคะแนน สามารถทาได้ดว้ ยการกดเลือกคะแนนใหม่อกี ครัง้ หากวาระได้
ถูกปิ ดโหวตไปแล้ว ผูถ้ อื หุน้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลีย่ นการลงคะแนนได้
สาหรับ ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นอุ ป กรณ์ มือ ถือ หรือ Tablet ขอให้ท่ า นสลับ จากโปรแกรม Zoom กลับ ไปยัง
โปรแกรม Chrome เพื่อทาการลงคะแนนทีเ่ มนู E-Voting
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับ คะแนนรวมจากผู้ท่ีลงคะแนนผ่ า น E-Voting และผู้ท่ีลงคะแนน
ล่วงหน้ าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยบริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออกจาก
จานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระ
นัน้ ๆ
8. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ โดยสามารถทาด้วยวิธี
ดังต่อไปนี้
• กรณีทท่ี ่านผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะถามคาถาม ด้วยวิธกี ารพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปทีเ่ มนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
• กรณีทท่ี ่านผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยวิธกี ารสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปทีเ่ มนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึน้ (Raise Hand)
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2. เมื่อพิธกี รขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าทีจ่ ะดาเนินการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute
และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ ของท่าน กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1
นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อทีผ่ ดู้ าเนินรายการจะได้
ทาการอ่านคาถามของท่านให้กบั ทีป่ ระชุมแทน
ในการถามคาถามแต่ละครัง้ ทัง้ ผ่านการพิมพ์ขอ้ ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะก่อนเริม่ ถามคาถามทุกครัง้ เพื่อ
ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมส่งคาถามในแต่ละวาระ กรณีท่ไี ม่มผี เู้ ข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามา
ภายใน 2 นาที ทางบริษทั จะดาเนินการประชุมต่อ หากผูถ้ อื หุน้ มีคาถามเพิม่ เติม สามารถพิมพ์คาถามเข้ามา
ผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการอ่านคาถามของท่านในภายหลัง
9. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ยกเว้น
• วาระที่ 2 พิจารณาการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษัทฯครัง้ ที่ 1
(“PJW-W1”) จานวนไม่เกิน 191,359,982 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตาม
สัดส่วนการถือหุน้
• วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4
ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
• วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ผูด้ าเนินรายการ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
ผู้ดาเนินรายการ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุ้นทุก
ท่ า นพร้ อ มหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม แล้ ว ในรู ป แบบคิว อาร์ โ ค้ ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์ ม การ
ลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติสาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
333,361,686
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ 1 ท่าน ถือหุน้ จานวน 750,000 หุน้ มาลงทะเบียนเพิม่ เติม
มติ

วาระที่ 2

จานวนเสียงทีล่ งมติ

พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯครัง้ ที่ 1
(“PJW-W1”) จ านวนไม่ เ กิ น 191,359,982 หน่ ว ย เพื่ อ จัด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษัท ฯตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
ผูด้ าเนินรายการ ได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯครัง้ ที่ 1 (“PJW-W1”) จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่ ว ย เพื่อ จัด สรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของ
บริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุน้ ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกคนพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จดั ส่ง
ทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
รายการ
รายละเอียด
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขาย
ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขาย (หน่วย)
191,359,982 หน่วย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธกี ารจัดสรร
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั (Rights Offering)
ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 3 หุน้ ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรร 1 กรกฎาคม 2564
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (Record Date)
ราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
3.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาใช้สทิ ธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติสาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สามัญของบริษทั ฯครัง้ ที่ 1 (“PJW-W1”) จานวนไม่เกิน 191,359,982 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื
หุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,361,686
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และการแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ผูด้ าเนินรายการ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) บริษทั จะต้องลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ายก่อนที่
จะเพิม่ ทุน บริษทั จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 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 และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน ดังนี้
“ ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

287,039,972.50 บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

574,079,945 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิบสีล่ า้ นเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่
สิบห้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

574,079,945 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิบสีล่ า้ นเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่
สิบห้าหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ ( - )

ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติสาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,361,686
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
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วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนบริ ษทั และแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ผูด้ าเนินรายการ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรให้ผถู้ อื หุ้นเดิม
(PJW-W1) เมื่อมีการใช้สทิ ธิซ้ือหุน้ สามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 287,039,972.50 บาท เป็ น 382,719,963.50 บาท
และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

382,719,963.50 บาท (สามร้อ ยแปดสิบ สองล้า นเจ็ด
แสนหนึ่ ง หมื่น เก้า พัน เก้า ร้อ ยหกสิบ สามบาทห้ า สิบ
สตางค์)

แบ่งออกเป็ น

765,439,927 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สนสามหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยยีส่ บิ เจ็ดหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

765,439,927 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สนสามหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยยีส่ บิ เจ็ดหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ ( - )

ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติสาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,361,686
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวนไม่เกิ น 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ ตรา ไว้ห้นุ ละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PJW-W1
ผู้ดาเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุม ตามที่บริษัทมีความประสงค์ทจ่ี ะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุในวาระที่ 4 นัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย บริษทั จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ
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การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ โดยการจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จานวนไม่เกิน 191,359,982 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม มีผถู้ อื หุน้ สอบถามดังนี้
นายดุ สิต บุ ด ดี ผู้ถือ หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 มีร าคาใช้สทิ ธิ
3 บาท อายุไม่เกิน 3 ปี หากในอนาคต ถ้ามีคนแปลงสิทธิ ไม่ทราบว่าทางบริษทั มีแผนใช้เงินอย่างไรบ้าง
นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จง ทางบริษทั มีแผนจะนาเงินมาขยายโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทั ซึง่ ในปั จจุบนั บริษทั ยังคงมองหาโอกาสต่างๆในการทาธุรกิจ ทัง้ ในส่วนของตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหาร ตลาดชิน้ ส่วนยานยนต์ รวมถึงตลาดใหม่ๆทีท่ างบริษทั กาลังมุ่งเน้นทีจ่ ะเติบโต โดยทางบริษทั มีแผนที่
จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติมแล้ว ผูด้ าเนินรายการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติพจิ ารณาและอนุมตั ิ
สาหรับวาระนี้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ป ระชุ ม ได้พิจ ารณาแล้ว มีม ติพิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจัด สรรหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ จ านวนไม่ เกิน
191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ รา ไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
มติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จานวนเสียงทีล่ งมติ
333,361,686
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ผูด้ าเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม
นายดุสติ บุดดี ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ในแต่ ละโรงงานมีความแตกต่ างกันอย่ างไรบ้าง และสาเหตุ ท่กี ลุ่มโรงงานชลบุ รีแ ละ
สมุทรสาคร ทาไมมาร์จน้ิ แตกต่างกันพอสมควร
2. โรงพ่นสีทากาไรได้แล้วหรือยัง และปี น้ที ศิ ทางเป็ นอย่างไรบ้าง
3. ธุรกิจในเมืองจีนเป็ นอย่างไรบ้าง ในไตรมาส 1/2564 เห็นในคาอธิบายงบบอกว่ายอดขายทางเจียงซู
เติบโตมาก ไม่ทราบว่าเติบโตขึน้ จากกลุ่มสินค้าอะไร และปี น้ีคาดว่าจะเติบโตมากน้อยขนาดไหน และ
มาร์จน้ิ ทีเ่ มืองจีนแตกต่างจากทีไ่ ทยมากน้อยขนาดไหน
4. ปี น้เี หลืองานโครงการมากน้อยขนาดไหน
5. New S-Curve ในกลุ่มการแพทย์จะเริม่ ผลิตและรับรูร้ ายได้เมื่อไหร่ และมาร์จน้ิ เป็ นอย่างไรบ้าง
6. New S-Curve ทีก่ าลังจะเริม่ ต้องลงทุนติดตัง้ เครื่องจักรใหม่หรือไม่ และถ้าลงทุนใหม่คาดว่าจะมี defect
ช่วงต้นมากน้อยขนาดไหน และมีแผนรับมือ หรือป้ องกันอย่างไรบ้าง
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นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ชแ้ี จง ในส่วนของธุรกิจประเทศไทย โดยตอบคาถาม
เป็ นรายข้อ ดังนี้
-

-

ข้อที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของสาขาสมุทรสาคร คือ กลุ่มของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร น้ามันหล่อลื่น และเคมีภณ
ั ฑ์
ส่วนของสาขาชลบุรี เป็ นกลุ่มของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น เคมีภณ
ั ฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และโรงพ่นสี
โดยในส่วนของมาร์จน้ิ ไม่ได้มคี วามแตกต่างกันมากนัก ซึง่ มาร์จน้ิ แต่ละสาขาขึน้ อยู่กบั การใช้กาลังการ
ผลิตและราคาของวัตถุดบิ เป็ นหลัก ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
วทัง้ 2 สาขา มีมาร์จน้ิ ทีใ่ กล้เคียงกัน ถ้าจะมีความ
แตกต่างก็จะประมาณ 2–3 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ยอดขายและ Utilize Capacity ว่าในขณะนัน้
สาขาใดมากกว่ากัน
ข้อ 2 โรงพ่นสี ณ ตอนนี้ทากาไรได้แล้ว ซึง่ เริม่ มีกาไรตัง้ แต่ไตรมาส 4/2563 แล้ว โดยในส่วนของปี น้ี ซึง่
ไตรมาสแรกทีผ่ ่านมาก็ทากาไรได้ และคาดว่าปี น้ที งั ้ ปี บริษทั ก็สามารถทากาไรจากโรงพ่นสีได้
ข้อ 4 ในปี น้ีบริษัทยังมีอกี หลายโครงการ ซึ่งโครงการที่ทางบริษัทมองอยู่ในตอนนี้คอื ธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการแพทย์ ซึง่ ทางบริษทั กาลังศึกษาอย่างใกล้ชดิ และมีธุรกิจเกีย่ วกับโครงการทุ่นลอยน้า
(Solar Floating) รวมถึงธุรกิจ Cable spacer ของทางการไฟฟ้ า ทีท่ างบริษทั กาลัง Activeในการประมูล
ส่วนของรายละเอียดเพิม่ เติมในข้ออื่นๆ รวมถึงคาถามข้อ 3 ขอให้ทางคุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ชีแ้ จง
เพิม่ เติม

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติม ในส่วนของธุรกิจในประเทศจีน และ
ธุรกิจ New S-Curve โดยตอบคาถามเป็ นรายข้อ ดังนี้
- ข้อ 3 ธุรกิจในเมืองจีน เนื่องจากในไตรมาส 1/2563 มีการระบาดของ Covid-19 ทาให้ธุรกิจในเมืองจีน
ได้รบั ผลกระทบโดยตรง แต่หากในไตรมาส 1/2564 ไม่มผี ลกระทบจาก Covid-19 จึงส่งผลให้ยอดขาย
เข้ามาและเป็ นการเติบโตทีด่ ขี น้ึ จากปี ก่อน โดยหากเป็ นธุรกิจในสาขาเทียนจิน ธุรกิจปกติไม่มกี ารขยับ
ขยายอะไรเนื่องด้วยพืน้ ทีเ่ ต็มแล้ว และทางธุรกิจก็อยู่ตวั มานาน ส่วนธุรกิจในสาขาเจียงซู เริม่ มียอดขาย
ในไตรมาส 4/2562 และในปี 2563 เป็ นปี ทม่ี กี ารขายแบบเต็มปี แต่เนื่องจากการระบาดของ Covid-19
ทาให้มผี ลกระทบทางระบบเศรษฐกิจส่งผลทาให้ยอดขายปี 2563 ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ส่วน
ในปี 2564 ก็ยงั ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายเช่นกัน แต่มแี นวโน้มทีด่ ขี น้ึ ธุรกิจในเมืองจีนเป็ น กลุ่มของบรรจุ
ภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น เช่นเดียวกันในส่วนมาร์จ้นิ จึง พอๆกันกับในเมืองไทย แต่จะแตกต่างในส่วนของ
โครงสร้างราคา โดยในเมืองจีนทีม่ ตี ลาดค่อนข้างกว้างและโดยภาพรวมมีค่าแรงทีส่ งู กว่าไทย 1 เท่า ทา
ให้บริษทั ต้องลงทุนในส่วนของเครื่องจักรที่ราคาสูง เพื่อทีจ่ ะได้ Automation มากขึน้ จึงทาให้การลงทุน
ในสินทรัพย์และมีค่าใช้จ่ายคงทีใ่ นเมืองจีนสูงกว่า แต่สดั ส่วนของค่าแรงน้อยกว่าเมื่อคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
ต่อยอดขาย จึงทาให้มาร์จน้ิ ใกล้เคียงกัน
- ข้อ 5 ธุรกิจ New S-Curve ในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ ทางบริษทั มองหาตลาดของ Syringe (เข็ม
ฉีดยา) ซึ่งทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญและสามารถทาได้เลย โดยเป็ นการฉีดและขึน้ รูป ซึ่งมีความ
ซับ ซ้อ นทางเทคโนโลยีต่ า ที่สุด ประกอบกับ มีขนาดตลาดที่น่า สนใจ นอกจากนี้ท างบริษัทเองยังมี
เครือข่ายในประเทศจีนอยู่ เบื้องต้นจะนาเข้ามาขายในประเทศไทยก่อนเพื่อลดความผิดพลาดในการ
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-

ลงทุน ซึง่ ตามแผนธุรกิจทีว่ างไว้คาดว่าจะมียอดขายบางส่วนเข้ามาในไตรมาส 4/2564 นี้ ทัง้ นี้ถงึ แม้ว่า
จะมียอดขายเข้ามาในปริมาณไม่มากแต่ถอื ว่าเป็ นการเริม่ ต้นธุรกิจทีด่ ขี องการสร้างยอดขายตามที่แจ้ง
ทางนักวิเคราะห์
ข้อ 6 ธุรกิจ New S-Curve ทีต่ ้องลงทุน ทางบริษทั มีแผนทีจ่ ะลงทุนอยู่ โดยการออก Warrant ในครัง้ นี้
เป็ นการมองอนาคตของ ธุรกิจ New S-Curve ด้วยที่ต้องใช้งบในการลงทุน ด้วยเช่นกัน ส่วนแผนของ
ธุรกิจขออนุ ญาตให้ทางนักลงทุนและผูถ้ อื หุน้ รออีก 1 ไตรมาส แล้วทางบริษทั จะมาเรียนให้ท่านทราบว่า
มีแผนอย่างไรต่อไป เนื่องจากทางบริษทั มีความมันใจในตลาดนี
่
้มาก แต่เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือน
ธุรกิจในเมืองจีน และโครงการโรงพ่นสีท่ผี ่านมา ซึ่งทางบริษัทได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ จาก
ประเทศจีนและปั ญหาความไม่แน่นอนต่างๆ ทาให้ทางบริษทั มองผลประโยชน์ของทางผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
และจะทาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทางท่านผู้ถือหุ้ น ทางบริษัทจะมีการสื่อสารกับทางผู้ถือหุ้นให้
ทราบอย่างสม่ าเสมอ ส่วนของ defect ขอชี้แจงเป็ น 2 ทางคือ ทางการตลาด และทางการผลิต ซึ่ง
ทางการตลาดเพื่อลดความเสีย่ งทางบริษทั จึงใช้การนาเข้ามาขายก่อน จนกระทังบริ
่ ษทั จะต้องมันใจว่
่ า
ผ่านตลาด ผ่าน อย. ประมูลได้ และต้องได้รบั ออเดอร์แน่ นอน จึงจะทาการลงทุน ส่วนของการผลิต
บริษทั มีความเชี่ยวชาญในส่วนของการผลิต และสามารถควบคุมการผลิตได้ ซึง่ ขณะนี้อยู่ในขบวนการ
เจรจากับเจ้าของธุรกิจ และจะนาเรียนความคืบหน้าให้กบั ทางผูถ้ อื หุน้ ต่อไป

นายสิรพิ งศ์ จิระวงศ์ประภา ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ทางผูบ้ ริหารให้ขอ้ มูลผ่านสื่อเรื่อง
จะไปลงทุนในธุรกิจ เมดิคอล อยากทราบความคืบหน้า
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จง การลงทุนใน Model Medical จากการศึกษา
ในเบือ้ งต้นในส่วนของผลประกอบการจะดีกว่าสินค้าทีม่ อี ยู่ แต่ในขณะเดียวกันอะไรทีท่ ากาไรได้มากก็จะมี
ความยากทางธุรกิจเช่นเดียวกัน ซึง่ ทางบริษทั เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องการลงทุนว่าจะต้องเข้าถึงตลาดได้
และทางบริษทั ยังมีการปรึกษากับทางทีมทีป่ รึกษาของบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในตลาดและขบวนการผลิตมากขึน้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน ซึง่ ธุรกิจทีท่ างบริษทั ให้ความ
สนใจในตอนนี้คอื Syringe (เข็มฉีดยา) เพราะในปั จจุบนั มีอตั ราการใช้ทเ่ี พิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ และมีอตั ราของ
ผูส้ งู อายุทม่ี ากขึน้ ซึง่ เทคโนโลยีใหม่ทเ่ี ข้ามาจาเป็ นต้องใช้วธิ กี ารเจาะเลือดเข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจ
สุขภาพ
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม แล้ว คุณจิตตราภา ศิรสิ มั พันธ์ ผูด้ าเนินรายการ จึงขอเรียนเชิญ ดร.
ดาริ สุโขธนัง ประธานทีป่ ระชุมกล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที1่ /2564 และ
กล่าวปิ ดการประชุม
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อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม
ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 1 ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มา
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 14 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 19 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้ว ยตนเองและรับ มอบฉัน ทะ จ านวน 33 ราย ถือ หุ้น รวมกัน ทัง้ สิ้น 333,361,686 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ
58.0689 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ปิ ดประชุม เวลา 13.48 น.
ลงชื่อ..........................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)

หน้า 10 ของจานวน 10 หน้า

