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รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564  
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัที ่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 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม ณ สถานท่ีประชุม 
1. ดร. ด าร ิสโุขธนงั   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 

      ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี  ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  

      กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 
4. รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 
5. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ   กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ  
6. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ /   
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง     
  /กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นายสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ                      

/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. นางมาล ีเหมมณฑารพ    รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 
9. ดร. พริุฬห ์เหมมณฑารพ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
  กรรมการ 

-----มกีรรมการบรษิทัทัง้หมด 9 ท่าน และเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองคป์ระชมุ-----                                                                              
-----คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด----- 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชุม ณ สถานท่ีประชุม 
1. นายประเสรฐิ ภทัรดลิก   ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทัและทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร 
2. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชุมอ่ืนๆ ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
1. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
2.  นายวชัรนิทร ์ เลศิสวุรรณกุล  ทีป่รกึษาทางการเงนิ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั แอดไว

เซอรี ่พลสั จ ากดั 
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เร่ิมการประชุม 

ดร. ด าร ิสุโขธนัง เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 13 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 19 ราย รวมทัง้สิ้นจ านวน 32 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิ้น 
332,611,686 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.9382 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายได้
แลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ประธานฯ จงึเปิดประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ครัง้ที ่1/2564 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม ณ บดัน้ี โดยมอบหมายใหคุ้ณจติตราภา ศริสิมัพนัธ ์เป็นผูด้ าเนินรายการต่อไป 
ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม คุณจติตราภา ศริสิมัพนัธ ์ไดก้ล่าวชีแ้จงเกีย่วกบัวธิกีารด าเนินการประชุมและ

ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระท าหน้าทีต่รวจสอบการ
ลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนน  

2. ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็น
พเิศษในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

3. เนื่องจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มกีารพมิพ์บตัรลงคะแนนให้กบั
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

4. ในการลงคะแนนเสยีง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ( 1 นาท ี) เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะม ีpop-up สอบถามอกีครัง้หนึ่งว่า 
ยนืยนัการลงคะแนนหรอืไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน 

5. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ต้องการเปลีย่นการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลอืกคะแนนใหม่อกีครัง้ หากวาระได้
ถูกปิดโหวตไปแลว้ ผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรอืเปลีย่นการลงคะแนนได ้
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ  Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง
โปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนทีเ่มนู E-Voting 

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรบัชม
ภาพและเสยีงของการประชุมต่อ 

7. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน  E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยบริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ “ไม่เห็นด้วย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออกจาก
จ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระ
นัน้ๆ 

8. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้ว จึงจะให้มกีารลงมติส าหรบัวาระนัน้ๆ  โดยสามารถท าด้วยวธิี
ดงัต่อไปนี้ 
• กรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะถามค าถาม  ดว้ยวธิกีารพมิพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงันี้ 

1. ใหท้่านไปทีเ่มนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพมิพข์อ้ความ 
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

• กรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยวธิกีารสนทนา สามารถท าได ้ดงันี้  
1. ใหท้่านไปทีเ่มนู Participant ทางดา้นล่าง และกดปุ่ มยกมอืขึน้ (Raise Hand)  



Panjawattana Plastic PCL. 

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 

 

หน้า 3 ของจ านวน 10 หน้า 
 

2. เมื่อพธิกีรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 
และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 
นาท)ี ขอความกรุณาพมิพค์ าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อทีผู่ด้ าเนินรายการจะได้
ท าการอ่านค าถามของท่านใหก้บัทีป่ระชุมแทน 

ในการถามค าถามแต่ละครัง้ทัง้ผ่านการพมิพข์อ้ความ หรอืผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุ
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรอืเป็นผู้รบัมอบฉันทะก่อนเริม่ถามค าถามทุกครัง้เพื่อ
ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 
บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสง่ค าถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มผีูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถามเขา้มา
ภายใน 2 นาท ีทางบรษิทัจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถ้อืหุน้มคี าถามเพิม่เตมิ สามารถพมิพค์ าถามเขา้มา
ผ่านช่องทาง Chat เจา้หน้าทีจ่ะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 

9. ในการนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ยกเวน้   

• วาระที่ 2 พจิารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิัทฯครัง้ที่  1 
(“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตาม
สดัสว่นการถอืหุน้  

• วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 
ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

• วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทั และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของ
บรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินรายการ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ผูด้ าเนินรายการ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 

 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564  เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2564  

ผู้ด าเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564  ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นทุก
ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการ
ลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุม
ลงมตสิ าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้  มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่2 
เมษายน 2564  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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หน้า 4 ของจ านวน 10 หน้า 
 

 
 
 
 
 

 ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ 1  ท่าน ถอืหุน้จ านวน 750,000  หุน้ มาลงทะเบยีนเพิม่เตมิ 
 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 1 

(“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 

 ผูด้ าเนินรายการ ไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯครัง้ที่ 1 (“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิัทฯตามสดัส่วนการถือหุน้  ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ด้จดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ทุกคนพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุมแลว้ ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนที่จดัส่ง
ทางไปรษณีย ์ โดยมรีายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 

รายการ รายละเอียด 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย (หน่วย) 191,359,982 หน่วย 
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
วธิกีารจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั (Rights Offering) 

ในอตัราสว่นหุน้สามญัเดมิ 3 หุน้ ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

วนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 (Record Date) 

1 กรกฎาคม 2564 

ราคาใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 3.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาใชส้ทิธิ
ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

 

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุม
ลงมตสิ าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้  มมีตพิจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัของบรษิทัฯครัง้ที่ 1 (“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดมิของบรษิัทฯตามสดัส่วนการถอืหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย    333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                                0 0.0000 
งดออกเสยีง                           0 0.0000 
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หน้า 5 ของจ านวน 10 หน้า 
 

 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทั

ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 ผูด้ าเนินรายการ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) บรษิทัจะตอ้งลดทุนจดทะเบยีน  โดยตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายก่อนที่
จะเพิม่ทุน บรษิทัจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 287,040,000 
บาท เป็น 287,039,972.50 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 55 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบยีน ดงันี้  

“ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 287,039,972.50 บาท (สองรอ้ยแปดสบิเจด็ลา้นสามหมื่นเกา้พนั
เกา้รอ้ยเจด็สบิสองบาทหา้สบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 574,079,945 หุน้ (หา้รอ้ยเจด็สบิสีล่า้นเจด็หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยสี่
สบิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 574,079,945 หุน้ (หา้รอ้ยเจด็สบิสีล่า้นเจด็หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยสี่
สบิหา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - ) 

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุม
ลงมตสิ าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 
 
 
 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย   333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                          0 0.0000 
งดออกเสยีง                         0 0.0000 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย               333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                              0 0.0000 
งดออกเสยีง                         0 0.0000 



Panjawattana Plastic PCL. 

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 

 

หน้า 6 ของจ านวน 10 หน้า 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทัเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

  ผูด้ าเนินรายการ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหผู้ถ้อืหุ้นเดมิ  
(PJW-W1) เมื่อมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ  บรษิัทจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 287,039,972.50 บาท เป็น 382,719,963.50 บาท 
และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุม
ลงมตสิ าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว  มีมติพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท และแก้ไขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน  4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูลค่าท่ีตรา ไว้หุ้นละ 

0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PJW-W1 
  ผู้ด าเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุม ตามที่บรษิัทมคีวามประสงค์ทีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุในวาระที ่4 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บรษิทัจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ

“ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 382,719,963.50 บาท (สามร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ด
แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบ
สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 765,439,927 หุ้น (เจด็ร้อยหกสบิห้าล้านสีแ่สนสามหมื่นเก้าพนั
เกา้รอ้ยยีส่บิเจด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 765,439,927 หุ้น (เจด็ร้อยหกสบิห้าล้านสีแ่สนสามหมื่นเก้าพนั
เกา้รอ้ยยีส่บิเจด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - ) 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย   333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                      0 0.0000 
งดออกเสยีง                       0 0.0000 
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หน้า 7 ของจ านวน 10 หน้า 
 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ โดยการจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 

 ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม มผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี้ 

นายดุสิต บุดดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ได้สอบถาม ใบส าคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 มีราคาใช้สทิธิ  
3 บาท อายุไม่เกนิ 3 ปี  หากในอนาคต ถา้มคีนแปลงสทิธ ิไม่ทราบว่าทางบรษิทัมแีผนใชเ้งนิอย่างไรบา้ง 

นายสาธติ  เหมมณฑารพ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดช้ีแ้จง ทางบรษิทัมแีผนจะน าเงนิมาขยายโอกาสทาง
ธุรกจิของบรษิทั ซึง่ในปัจจุบนับรษิทัยงัคงมองหาโอกาสต่างๆในการท าธุรกจิ ทัง้ในสว่นของตลาดบรรจุภณัฑ์
อาหาร ตลาดชิน้สว่นยานยนต ์รวมถงึตลาดใหม่ๆทีท่างบรษิทัก าลงัมุ่งเน้นทีจ่ะเตบิโต โดยทางบรษิทัมแีผนที่
จะขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

และไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิแลว้  ผูด้ าเนินรายการ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมลงมติพจิารณาและอนุมตัิ
ส าหรบัวาระน้ี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 
191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่รา ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผูด้ าเนินรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 
นายดุสติ บุดด ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม 
1.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ในแต่ละโรงงานมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และสาเหตุที่กลุ่มโรงงานชลบุรีและ

สมุทรสาคร ท าไมมารจ์ิน้แตกต่างกนัพอสมควร 
2.  โรงพ่นสที าก าไรไดแ้ลว้หรอืยงั และปีนี้ทศิทางเป็นอย่างไรบา้ง 
3.  ธุรกิจในเมอืงจนีเป็นอย่างไรบ้าง ในไตรมาส 1/2564 เห็นในค าอธบิายงบบอกว่ายอดขายทางเจยีงซู

เตบิโตมาก ไม่ทราบว่าเตบิโตขึน้จากกลุ่มสนิค้าอะไร และปีนี้คาดว่าจะเติบโตมากน้อยขนาดไหน  และ
มารจ์ิน้ทีเ่มอืงจนีแตกต่างจากทีไ่ทยมากน้อยขนาดไหน 

4.  ปีนี้เหลอืงานโครงการมากน้อยขนาดไหน 
5.  New S-Curve ในกลุ่มการแพทยจ์ะเริม่ผลติและรบัรูร้ายไดเ้มื่อไหร่ และมารจ์ิน้เป็นอย่างไรบา้ง 
6.  New S-Curve ทีก่ าลงัจะเริม่ ตอ้งลงทุนตดิตัง้เครื่องจกัรใหม่หรอืไม่ และถา้ลงทุนใหม่คาดว่าจะม ีdefect 

ช่วงตน้มากน้อยขนาดไหน และมแีผนรบัมอื หรอืป้องกนัอย่างไรบา้ง 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย               333,361,686 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย                              0 0.0000 
งดออกเสยีง                         0 0.0000 
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นายสาธติ  เหมมณฑารพ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดช้ีแ้จง ในสว่นของธุรกจิประเทศไทย โดยตอบค าถาม
เป็นรายขอ้  ดงันี้ 

- ขอ้ที ่1 กลุ่มผลติภณัฑข์องสาขาสมุทรสาคร คอื กลุ่มของบรรจุภณัฑอ์าหาร น ้ามนัหล่อลื่น และเคมภีณัฑ ์

ส่วนของสาขาชลบุร ีเป็นกลุ่มของบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น เคมภีณัฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และโรงพ่นส ี 

โดยในส่วนของมารจ์ิน้ไม่ไดม้คีวามแตกต่างกนัมากนัก  ซึง่มารจ์ิน้แต่ละสาขาขึน้อยู่กบัการใชก้ าลงัการ

ผลติและราคาของวตัถุดบิเป็นหลกั ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ทัง้ 2 สาขา มมีารจ์ิน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั  ถ้าจะมคีวาม

แตกต่างกจ็ะประมาณ 2–3 เปอร์เซน็ต์เท่านัน้  ขึน้อยู่กบัยอดขายและ Utilize Capacity  ว่าในขณะนัน้

สาขาใดมากกว่ากนั 

- ขอ้ 2 โรงพ่นส ีณ ตอนนี้ท าก าไรไดแ้ลว้ ซึง่เริม่มกี าไรตัง้แต่ไตรมาส 4/2563 แลว้ โดยในสว่นของปีนี้ ซึง่

ไตรมาสแรกทีผ่่านมากท็ าก าไรได ้และคาดว่าปีนี้ทัง้ปีบรษิทักส็ามารถท าก าไรจากโรงพ่นสไีด้ 

- ขอ้ 4 ในปีนี้บรษิัทยงัมอีกีหลายโครงการ ซึ่งโครงการที่ทางบรษิัทมองอยู่ในตอนนี้คอื ธุรกจิเกี่ยวกบั

เครื่องมอืทางการแพทย ์ ซึง่ทางบรษิทัก าลงัศกึษาอย่างใกลช้ดิ และมธีุรกจิเกีย่วกบัโครงการทุ่นลอยน ้า 

(Solar Floating) รวมถงึธุรกจิ Cable spacer ของทางการไฟฟ้า ทีท่างบรษิทัก าลงัActiveในการประมลู  

สว่นของรายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้อื่นๆ รวมถงึค าถามขอ้ 3 ขอใหท้างคุณววิรรธน์ เหมมณฑารพ  ชีแ้จง

เพิม่เตมิ 

นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิ ในสว่นของธุรกจิในประเทศจนี และ
ธุรกจิ New S-Curve โดยตอบค าถามเป็นรายขอ้  ดงันี้ 
- ขอ้ 3 ธุรกจิในเมอืงจนี  เนื่องจากในไตรมาส 1/2563 มกีารระบาดของ Covid-19 ท าใหธุ้รกจิในเมอืงจนี

ไดร้บัผลกระทบโดยตรง แต่หากในไตรมาส 1/2564 ไม่มผีลกระทบจาก Covid-19 จงึส่งผลใหย้อดขาย

เขา้มาและเป็นการเตบิโตทีด่ขี ึน้จากปีก่อน  โดยหากเป็นธุรกจิในสาขาเทยีนจนิ  ธุรกจิปกตไิม่มกีารขยบั

ขยายอะไรเน่ืองดว้ยพืน้ทีเ่ตม็แลว้ และทางธุรกจิกอ็ยู่ตวัมานาน ส่วนธุรกจิในสาขาเจยีงซู เริม่มยีอดขาย

ในไตรมาส 4/2562 และในปี 2563  เป็นปีทีม่กีารขายแบบเตม็ปี แต่เนื่องจากการระบาดของ Covid-19 

ท าใหม้ผีลกระทบทางระบบเศรษฐกจิสง่ผลท าใหย้อดขายปี 2563  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ สว่น

ในปี 2564 กย็งัไม่เป็นไปตามเป้าหมายเช่นกนั  แต่มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้  ธุรกจิในเมอืงจนีเป็นกลุ่มของบรรจุ

ภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่น เช่นเดยีวกนัในส่วนมาร์จิ้นจงึพอๆกนักบัในเมอืงไทย แต่จะแตกต่างในส่วนของ

โครงสรา้งราคา  โดยในเมอืงจนีทีม่ตีลาดค่อนขา้งกวา้งและโดยภาพรวมมคี่าแรงทีส่งูกว่าไทย 1 เท่า  ท า

ใหบ้รษิทัตอ้งลงทุนในสว่นของเครื่องจกัรที่ราคาสงู เพื่อทีจ่ะได ้Automation มากขึน้  จงึท าใหก้ารลงทุน

ในสนิทรพัย์และมคี่าใชจ้่ายคงทีใ่นเมอืงจนีสงูกว่า  แต่สดัส่วนของค่าแรงน้อยกว่าเมื่อคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์

ต่อยอดขาย จงึท าใหม้ารจ์ิน้ใกลเ้คยีงกนั  

- ขอ้ 5 ธุรกจิ New S-Curve ในกลุ่มเครื่องมอืทางการแพทย์ ทางบรษิทัมองหาตลาดของ Syringe (เขม็

ฉีดยา)  ซึ่งทางบรษิัทมคีวามเชี่ยวชาญและสามารถท าได้เลย  โดยเป็นการฉีดและขึน้รูป ซึ่งมคีวาม

ซับซ้อนทางเทคโนโลยีต ่าที่สุด  ประกอบกบัมีขนาดตลาดที่น่าสนใจ นอกจากนี้ทางบริษัทเองยงัมี

เครอืข่ายในประเทศจนีอยู่ เบื้องต้นจะน าเขา้มาขายในประเทศไทยก่อนเพื่อลดความผดิพลาดในการ
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ลงทุน ซึง่ตามแผนธุรกจิทีว่างไวค้าดว่าจะมยีอดขายบางส่วนเขา้มาในไตรมาส 4/2564 นี้ ทัง้นี้ถงึแมว้่า

จะมยีอดขายเขา้มาในปรมิาณไม่มากแต่ถอืว่าเป็นการเริม่ต้นธุรกจิทีด่ขีองการสร้างยอดขายตามที่แจ้ง

ทางนกัวเิคราะห ์

- ขอ้ 6 ธุรกจิ New S-Curve ทีต่้องลงทุน ทางบรษิทัมแีผนทีจ่ะลงทุนอยู่ โดยการออก Warrant ในครัง้นี้ 

เป็นการมองอนาคตของ ธุรกจิ New S-Curve ด้วยที่ต้องใช้งบในการลงทุนด้วยเช่นกนั ส่วนแผนของ

ธุรกจิขออนุญาตใหท้างนักลงทุนและผูถ้อืหุน้รออกี 1 ไตรมาส แลว้ทางบรษิทัจะมาเรยีนใหท้่านทราบว่า

มแีผนอย่างไรต่อไป เน่ืองจากทางบรษิทัมคีวามมัน่ใจในตลาดน้ีมาก แต่เพื่อไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดเหมอืน

ธุรกิจในเมืองจนีและโครงการโรงพ่นสีที่ผ่านมา  ซึ่งทางบริษัทได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จาก

ประเทศจนีและปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆ ท าใหท้างบรษิทัมองผลประโยชน์ของทางผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

และจะท าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกบัทางท่านผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจะมกีารสื่อสารกบัทางผู้ถือหุ้นให้

ทราบอย่างสม ่าเสมอ ส่วนของ defect ขอชี้แจงเป็น 2 ทางคือ ทางการตลาด และทางการผลิต ซึ่ง

ทางการตลาดเพื่อลดความเสีย่งทางบรษิทัจงึใชก้ารน าเขา้มาขายก่อน จนกระทัง่บรษิทัจะต้องมัน่ใจว่า

ผ่านตลาด ผ่าน อย. ประมูลได้ และต้องได้รบัออเดอร์แน่นอน จึงจะท าการลงทุน ส่วนของการผลติ 

บรษิทัมคีวามเชี่ยวชาญในส่วนของการผลติ และสามารถควบคุมการผลติได ้ซึง่ขณะนี้อยู่ในขบวนการ

เจรจากบัเจา้ของธุรกจิ และจะน าเรยีนความคบืหน้าใหก้บัทางผูถ้อืหุน้ต่อไป 

นายสริพิงศ ์จริะวงศป์ระภา ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า  ทางผูบ้รหิารใหข้อ้มลูผ่านสื่อเรื่อง
จะไปลงทุนในธุรกจิ เมดคิอล อยากทราบความคบืหน้า 

นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จง  การลงทุนใน Model Medical จากการศกึษา
ในเบือ้งต้นในส่วนของผลประกอบการจะดกีว่าสนิคา้ทีม่อียู่  แต่ในขณะเดยีวกนัอะไรทีท่ าก าไรไดม้ากกจ็ะมี
ความยากทางธุรกจิเช่นเดยีวกนั ซึง่ทางบรษิทัเลง็เหน็ความส าคญัของเรื่องการลงทุนว่าจะตอ้งเขา้ถงึตลาดได ้
และทางบรษิทัยงัมกีารปรกึษากบัทางทมีทีป่รกึษาของบรษิทัทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ในตลาดและขบวนการผลติมากขึน้ เพื่อไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อการลงทุน ซึง่ธุรกจิทีท่างบรษิทัใหค้วาม
สนใจในตอนนี้คอื Syringe (เขม็ฉีดยา) เพราะในปัจจุบนัมอีตัราการใชท้ีเ่พิม่มากขึน้เรื่อยๆ และมอีตัราของ
ผูส้งูอายุทีม่ากขึน้  ซึง่เทคโนโลยใีหม่ทีเ่ขา้มาจ าเป็นต้องใชว้ธิกีารเจาะเลอืดเขา้มาช่วยในเรื่องของการตรวจ
สขุภาพ  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิแลว้ คุณจติตราภา ศริสิมัพนัธ ์ผูด้ าเนินรายการ จงึขอเรยีนเชญิ ดร.
ด าร ิสโุขธนงั  ประธานทีป่ระชุมกล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ  จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที1่/2564 และ
กล่าวปิดการประชุม 
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อน่ึง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 13.00  น. ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ  
ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 1 ราย โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มา
เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 14 ราย  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 19 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ  จ านวน  33 ราย   ถือหุ้นรวมกันทัง้สิ้น 333,361,686 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
58.0689 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 
 
 

 
ปิดประชุม  เวลา 13.48 น. 

 
 ลงชื่อ..........................................................ประธานทีป่ระชุม 

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 
                   (นายสาธติ  เหมมณฑารพ) 

  
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบรษิทั 
                       (นางพรมิ  ชยัวฒัน์) 

 

 


