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บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบยีนเลขที ่ 0107554000208  www.pjw.co.th 
ส ำนกังำนใหญ่ 19,21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรงุเทพมหำนคร 10150 
โทร. 0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสำร 0-2898-0633 
สำขำ 1 เลขที ่28 หมู ่2 ต ำบลชยัมงคล  อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 
โทร. 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสำร 0-2150-5987 
สำขำ 2 เลขที ่150/62 หมู ่9 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี 20110 
โทร. 0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207 โทรสำร 0-3834-7189 

เรื่อง ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั  (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย      1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
2. รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 
3. แบบรายงานการเพิม่ทุน  (F53-4) 
4. ขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน 
5. วธิกีารลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EMG) 
6. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
8. รายละเอยีดกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  ไดม้มีตใิหจ้ดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่
1/2564 ในวนัพฤหสับด ีที ่24 มถุินายน 2564 เริม่ประชมุเวลา 13.00 น. โดยจะจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
(E-EMG) เท่านัน้ ณ หอ้งประชมุ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 20110 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน)  ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2564  

ณ ราชาวดิ ี2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร 10310 และได้บนัทกึถูกต้อง
ตามความเป็นจริง และจดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และกระทรวง
พาณิชย์ภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทแล้ว โดยมสี าเนา
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

http://www.pjw.co.th/
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วาระท่ี 2 พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 1 (“PJW-
W1”)  จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯครัง้ที่1 (“PJW-W1”) จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมของบรษิัทฯ
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและใหม้คีวามยดืหยุ่น
ทางการเงนิส าหรบัการลงทุนในอนาคต และเพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั และ/หรอื
เพื่อช าระหนี้ เมื่อมกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (“PJW-W1”) จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หน่วย 
เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คดิมูลค่า โดยมีอตัราการจดัสรร
เท่ากบั 3 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรใหปั้ด
เศษทิง้) ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะมอีายุไม่เกนิ 3 ปี นับจากวนัทีอ่อก และมอีตัราการใชส้ทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุน้สามญัของบรษิทัฯ 1 หุน้ ในราคา 3 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มกีารปรบัสทิธิ
ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ(รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
2) 

บรษิทัฯ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 (Record Date) ในวนัที ่1 
กรกฎาคม 2564 ทัง้นี้ การก าหนดสทิธดิงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัการไดร้บัอนุมตจิากทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ในการนี้  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการ บริษัทหรือกรรมการผู้มอี านาจกระท าการแทนบรษิัทฯมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ เกีย่วกบัการออก และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จ ากดัเพยีง) 
การก าหนด หรอืแก้ไขหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขขอ้ก าหนดสทิธ ิและรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิPJW-W1 โดยรวมถงึ การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใินคราวเดยีวทัง้จ านวนหรอืหลาย
คราว อตัราการจดัสรร วธิกีารช าระราคา อตัราการใชส้ทิธริาคาใชส้ทิธแิละการค านวณราคาใชส้ทิธ ิ(รวมถงึ
ส่วนเพิม่ใด ๆ) การก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธิ ได้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1   
วนัใชส้ทิธคิรัง้แรกและวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย และขอ้ก าหนด หรอืรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และใหบุ้คคล
ดงักล่าวมอี านาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการ
ต่างๆ อนัจ าเป็นเกีย่วเนื่องกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 การน าใบส าคญัแสดง
สทิธ ิPJW-W1 และหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั ตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว เขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตลอดจน ในการด าเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอื่นที่มคีวามเหมาะสมใหเ้ป็นผู้รบั  มอบ
อ านาจช่วงในการด าเนินการต่างๆ ขา้งตน้  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทั
ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ข
เพิม่เติม) บรษิัทจะต้องลดทุนจดทะเบยีน  โดยตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายก่อนที่จะเพิม่ทุน
เป็นจ านวนอื่น  ดงันัน้บรษิัทจงึจ าเป็นต้องท าการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จาก 287,040,000 บาท 
เป็น 287,039,972.50 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 55 หุน้ มูลค่าทีต่รา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิัทใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจด
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 ( - ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 287,040,000 บาท เป็น 287,039,972.50 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ได้
น าออกจ าหน่าย จ านวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4 
ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิัทหรอืกรรมการผู้มอี านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มอี านาจด าเนินการใด ๆ 
ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทัเพื่อให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: เพื่อรองรบัการใช้สทิธิต์ามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรใหผู้้ถือหุน้เดมิ (PJW-W1) 
เมื่อมกีารใชส้ทิธิซ์ือ้หุน้สามญัของบรษิทัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิและแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 
ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี้  

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

 แบ่งออกเป็น 765,439,927 หุ้น (เจด็ร้อยหกสบิห้าล้านสีแ่สนสามหมื่นเก้าพนั
เกา้รอ้ยยีส่บิเจด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 287,039,972.50 บาท เป็น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
จ านวน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท และการแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน รวมถงึมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย มีอ านาจ
ด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ รายละเอยีดปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูลค่าท่ีตรา ไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PJW-W1 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: ตามทีบ่รษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามรายละเอยีดทีร่ะบุ
ในวาระที ่4 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหม่ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั: เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้
สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้
หุน้สามญัของบรษิทัฯตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 (รายละเอยีดเพิม่เตมิปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิม่ทุน (F53-4) ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

วาระท่ี 6 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 

 

                          ขอแสดงความนับถือ 
บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  

 

                 (ดร. ด าร ิ สโุขธนงั) 

               ประธานกรรมการบรษิทั 
 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 765,439,927 หุ้น (เจด็ร้อยหกสบิห้าล้านสีแ่สนสามหมื่นเก้าพนั
เกา้รอ้ยยีส่บิเจด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - ) 
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  รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 
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----- 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นายประเสรฐิ ภทัรดลิก   ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทัและทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร 
2. นางพรมิ ชยัวฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุอ่ืนๆ  
1. นายสมยศ สธุรีพรชยั    ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
2.  นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 แหง่ส านกังานสอบบญัชบีรษิทั 

สอบบญัชธีรรมนิต/ิผูส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ 
3. นายอภชิยั ศรทีอง    ผูอ้ านวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงนิ 

จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  
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เร่ิมการประชมุ 
ดร. ด าร ิสุโขธนัง เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน  24 ราย

และโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 25 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 49 ราย  
นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 333,135,221 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 58.0294 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

บรษิทั   (หุน้ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้มจี านวนทัง้สิน้ 574,079,945 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 
ประธานฯ จงึเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  

ประธานฯ ได้กล่าวเชญิตวัแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ไม่มผีูถ้อืหุน้เป็นตวัแทน ประธานฯ ขออนุญาตใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตเป็นตวัแทนท า
หน้าทีร่่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกบัวธิกีารด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระท าหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนน  

2. ทัง้นี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั มกีารพฒันาการจดัสง่เอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) เริม่
ตัง้แต่วนัที่ 8 ก.พ. 2562 บริษัทจึงได้จดัส่งเอกสารให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดงั
ปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ถือหุ้น ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
ต้องการหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ใน
รปูแบบของเล่มเอกสารสามารถแจง้กบัเจา้หน้าทีผู่ด้แูลไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

3. บรษิทัขอแกไ้ขขอ้มลูในรายงานประจ าปี หน้าที ่14 ในส่วนของลกัษณะการประกอบธุรกจิ , หน้าที ่82 ขอ้มลู
ส าคญัทางการเงนิ  และหน้าที ่84 ในส่วนของการวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ  โดยมรีายละเอยีด
ตามใบแนบรายงานประจ าปี ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัการก่อนเขา้สูก่ารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 รวมถงึได้
มกีารแจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบล่วงหน้าแลว้ 

4. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉันทะ ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมแต่
ละท่านจะได้รบัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  หากท่านใดยงัไม่ได้รบับตัรลงคะแนน 
กรุณายกมอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการแจกใหท้่านต่อไป 

5. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็  กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล และในกรณีที่
ท่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

6. ภายหลงัที่ท่านได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุม
รบัทราบซึง่ไม่ตอ้งลงคะแนน  ผูถ้อืหุน้ท่านใดที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในวาระใด ขอใหล้งคะแนน
ในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน  และส่งคนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  ทัง้นี้เพื่อความ
สะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ที่ลงคะแนน  
“ไม่เหน็ดว้ย”  และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ที่ “งดออกเสยีง”   โดยผู้ถือหุน้ท่านใดที ่ไม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็บตัรตามล าดบั   
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ทัง้นี้ส าหรบัวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาอนุมตั ิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนทุกใบ  ทัง้    “เหน็ดว้ย”      “ไม่เหน็ดว้ย”      และ “งดออกเสยีง”    เพื่อนบัคะแนน และจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

7. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนน “หนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง”  ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง) ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ
ในวาระใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

8. กรณีทีถ่อืเป็นบตัรเสยี คอื กรณีทีม่กีารลงคะแนนเกนิกว่าหนึ่งช่องในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีไม่ลงคะแนน 
หรอืไม่ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆา่บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆ่า 
หรอืกรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน) 

9. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ยกเว้น  วาระที่ 6  เรื่อง พจิารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  ต้อง
ได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม  โดย
บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย”  ดงักล่าวนัน้  หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  สว่น
ที่เหลือ  จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ๆ  ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดง
ความเหน็คดัคา้น หรอืแสดงความเหน็เป็นอย่างอื่น ใหถ้อืว่าทีป่ระชุม “เหน็ชอบ”  หรอื “อนุมตัเิป็นเอกฉนัท”์  
ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้ป็นการเสยีเวลาระหว่างทีร่อการนบัคะแนนเสยีง จะใหพ้จิารณาวาระถดัไป 

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารประชมุและการลงคะแนนเสยีง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ ดงันี้ 

 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัพฤหสับด ีที่ 11 มถุินายน 2563  ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน
พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนที่
จดัสง่ทางไปรษณีย ์
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม   ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2563 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,069,262     100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )มหาชน(  และ 
บริษทัยอ่ย  ในรอบปี 2563 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยในรอบปี 2563 
ปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอรม์
การลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่ทางไปรษณีย ์และไดม้อบหมายให ้คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

ในปี 2563 บรษิทัมสีดัสว่นยอดขาย  ดงันี้ 

 
ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2563 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ไดด้งันี้ 
• กลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

 
• กลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ 
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• กลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 

 
• กลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ี

 
• รวมทุกผลติภณัฑ ์

        
 
ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดร้วมและอตัราการเตบิโต  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  ตน้ทุนขายและอตัราก าไร
ขัน้ตน้  ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธ ิ เปรยีบเทยีบกบัปี 2562  ไดด้งันี้ 
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ในปี 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย ์ หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ตน้ทนุทางการเงนิ เปรยีบเทยีบกบัปี 2562  ได้
ดงันี้ 

 
 
คุณสาธติ เหมมณฑารพ  ไดก้ล่าวเพิม่เตมิในสว่นของสดัสว่นการกูย้มื  เป็นวงเงนิกูร้ะยะยาว 63% และเป็น
วงเงนิกูร้ะยะสัน้ 37% นัน้  ถอืว่าดขีึน้จากปีก่อน  เน่ืองจากในปีทีผ่่านมาบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งทาง
การเงนิ  โดยการแปลงสภาพเงนิกูร้ะยะสัน้เดมิทีม่อียูใ่หเ้ป็นวงเงนิกูร้ะยะยาว 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกรอบนโยบายก ากบัดแูลทีด่ ี

และไดม้อบหมายให้คุณจรญัญา  แสงสุขด ีประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบั
การต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการจากปีทีผ่่านมา   

คุณจรญัญา  แสงสุขด ีไดก้ล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ และพฒันาการ
จากปีทีผ่่านมา ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิัทให้ความส าคญัและมเีจตนารมณ์ที่ชดัเจนในการด าเนินการด้านการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยได้
ก าหนดแนวทางด าเนินการในเรื่องดงักล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั อกีทัง้ไดม้กีารประเมนิตนเอง เรื่องการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดม้คีวามเหน็ใหบ้รษิทัจดัท าขอ้มูล
บางส่วนเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นแนวร่วมปฏบิตัิในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ตามค า
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติต่อไป 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัใน
รอบปี 2563 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย ในรอบปี 2563 ตามทีเ่สนอ (เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงมตใิน
วาระนี้) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั )มหาชน( และบริษทัย่อย                            
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ ได้เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ งบการเงนิของบรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตได้ตรวจสอบ
รบัรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
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คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้ พรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร เป็นผูก้ล่าวสรุปงบการเงนิของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

คุณสาธติ เหมมณฑารพ ไดก้ล่าวรายงานสรุปงบการเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยสรุป ดงันี้ 
− สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 2,882.28 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 2.20 

− ส่วนหนี้สนิรวมของบรษิัทตามงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,779.45 ล้าน

บาท ซึง่บรษิทัมสี่วนทุนเท่ากบั 1,102.82 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัดขีึน้  

โดยลดลงจากเดมิ 1.90 เหลอื 1.61 เท่า  

− ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ไดด้งันี้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 16.29 19.51 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.01 4.08 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 6.23 10.86 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 4.05 5.68 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า)  1.08 0.97 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 83.09 87.12 
ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั)  45.13 44.32 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั)  76.51 74.24 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั) 51.72 57.20 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.90 1.61 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 2.13 3.07 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิกีย่วกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านการตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262          100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4.   บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจา่ยเงินปันผล จาก
ผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2563 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 2,544.46 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธจิ านวน 123.66 ลา้นบาท  ดงันัน้ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองดว้ยบรษิทั
ไดม้กีารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธขิองบรษิทัเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี และพจิารณาอนุมตักิาร
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.1250 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 
71,759,993.13 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2563 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  คดิเป็นอตัราเงนิปันผลทีจ่่ายเทยีบกบัก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงั
หกัส ารองไวต้ามกฎหมาย เท่ากบัรอ้ยละ 58.03  ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั คอื ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย อยา่งไรกต็ามบรษิทัอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลในอตัราน้อยกว่าทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้ โดย
ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และสภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในการ
ด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั  

ทัง้นี้ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล ณ วนัที ่ 16 เมษายน 2564 และก าหนด
จ่ายเงนิปันผลในวนัที ่30 เมษายน 2564 

ตามทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2564 เหน็สมควร  จงึมมีตเิสนอต่อ

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย 

และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติ
พจิารณาและอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และอนุมตักิาร
จ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ 

ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในครัง้นี้เป็นการประชุมปีทีส่บิ (10) ของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิัทมี
รายชื่อดงัต่อไป 

1. นายณฐัวุฒ ิ   เขมะโยธนิ    กรรมการอสิระ 
2. นายคงศกัดิ ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. นายววิรรธน์   เหมมณฑารพ กรรมการ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อรบั

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 15 

กนัยายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 แต่ไม่มผีู้ใดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิัท คณะกรรมการบรษิทั 

ซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้   ไดพ้จิารณาตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที ่

- พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
- ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ 
- ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

1. นายณฐัวุฒ ิ   เขมะโยธนิ    กรรมการอสิระ 
2. นายคงศกัดิ ์  เหมมณฑารพ กรรมการ 
3. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ 

ซึง่เป็นกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง 
เนื่องด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
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รายละเอยีดประวตัแิละสดัสว่นการถอืหุน้โดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยหนังสอื
เชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ก่อนการประชุม  

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุม
ลงมติเกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เป็น
รายบุคคลตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

(1) นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ      กรรมการอสิระ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,158     99.9999 
2. ไม่เหน็ดว้ย 104 0.0001 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(2) นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
(3) นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณา

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยค านึงถงึการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบ

อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูล
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีนปี 2563 ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย  และไดน้ าเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบรษิทั   

และคณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย

ค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอใหม้ผีลในปีปฎทินิ 

พ.ศ.2564 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่าย

ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงันี้ 

 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 4256  (ปีท่ีเสนอ) 
1. เบีย้ประชมุ ต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

− ประธานกรรมการ 25,000  บาท 

− ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000 บาท 

− ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 บาท 

− ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท 

− กรรมการ และกรรมการชุดย่อย 10,000 บาท 

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

ทัง้นี้ กรรมการอสิระซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีและเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มจี านวน 936,000 เสยีง 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดที่
เสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 333,275,562     99.6789 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 1,073,700 0.3211 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี   นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.39/2548  เรื่อง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และ
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วธิกีารรายงานเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่
20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั โดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชแีห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งส านักงานสอบบญัชบีรษิัท สอบบญัชธีรรมนิติ จ ากดั โดยประเมิน
ความเป็นอสิระและผลการปฏบิตังิานส าหรบัปี 2563 และเป็นปีที ่3 ของผูส้อบบญัชทีีล่งนามรบัรองงบการเงนิ 
โดยเหน็ว่า เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มคีวามเป็น
กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ มีผลการปฏบิตัิงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

 
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

1. นายสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื 
2. นายธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 และ/หรอื  
3. นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517  

แห่งส านกังานสอบบญัช ีบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เฉพาะ
บรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยส าหรบัปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่เกนิ 1,930,000 บาท
ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีาร
ตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เตมิ  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท กรณีมกีารเปิด
บรษิทัย่อยในระหว่างปี ใหก้ าหนดค่าสอบบญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาทต่อหนึ่งบรษิทั ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่าย
อื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานต่างจงัหวดั โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อเสนอขา้งตน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์
และไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบญัช ี2563 
(จ่ายจรงิ) 

1. ค่าสอบบญัช ี 1.81 ลา้นบาท 1.81 ลา้นบาท 
2. ค่าตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 0.12 ลา้นบาท 0.16 ลา้นบาท 
รวม 1.93 ล้านบาท 1.97 ล้านบาท 

 

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอใหท้ี่
ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิาณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัตามรายชื่อทีเ่สนอ และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็น จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,930,000 บาทต่อปี ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 334,349,262    100.0000 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

  
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ 

นายสุรเชษฐ ์ วนิิยกูล  ผู้ถอืหุน้ทีม่อบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม จากการรณรงคก์าร
ใช้พลาสตกิใหน้้อยลงและการใชร้ถ EV แทนรถน ้ามนันัน้  หากวตัถุดบิของบรษิทัคอืเมด็พลาสตกิทีไ่ดจ้าก
การกลัน่น ้ามนักลายเป็นวตัถุดบิทีห่ายากและราคาสงู  ทางบรษิทัมกีารวางแผนอย่างไรและมกีารหาวตัถุดบิ
อื่นทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมาทดแทนหรอืไม่  
 
นายสาธติ  เหมมณฑารพ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ได้ชี้แจง ปัจจุบนัเมด็พลาสติกมกีารผลติโดยการเอา
ก๊าซธรรมชาตมิาแปลง  ไม่ไดเ้กดิจากการกลัน่น ้ามนัเหมอืนแต่ก่อนจงึไม่เป็นผลกระทบ   อกีทัง้อย่างไรแลว้
ก๊าซกรรมชาติยงัมคีวามต้องการในการใช้อยู่ทัง้ในการผลิตก๊าซหุงต้มหรือการเพิม่อุณหภูมิความร้อนใน
ประเทศเมอืงหนาว  และในปัจจุบนัโรงงานผลติเมด็พลาสตกิทัว่โลกมกีารขยายก าลงัการผลติทีม่ากขึน้  ซึง่
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าเมด็พลาสตกิยงัเป็นทีต่้องการของตลาดยงัไม่หายไป 10-30 ปีนี้  ประกอบกบัพลาสติกยงั
เป็นวสัดุที่ต้นทุนต ่าและท าลายสิง่แวดล้อมน้อยกว่ากระดาษ  เนื่องจากการเมด็พลาสตกิใชพ้ลงังานต ่ากว่า
การผลิตเยื่อกระดาษมาก ส่วนในเรื่องกระแสเกี่ยวกบับรรจุภณัฑ์พลาสติกทางบริษัทมีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร  ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแขง็เป็นอ่อนลงหรอืจาก
หนาเป็นบางลงเท่านัน้  แต่คงไม่เปลี่ยนไปเป็นใช้กระดาษหรือโลหะแทนเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ส าหรบั
ของเหลวก็ยงัต้องคงเป็นพลาสติกเช่นเดิม  ส่วนในกลุ่มน ้ามนัหล่อลื่นที่จะมีการนโยบายผลักดนัให้เกิด
กฎหมายการใช้รถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV)  แทนรถยนต์สนัดาปทัว่ไป 
(Internal Combustion Engine : ICE)  ทัง้หมดในปี 2578 นัน้ ทางบรษิทัมองว่าหากถงึก าหนดแลว้กย็งัมกีาร
ใชต่้ออกีเป็น 10 ปี ไม่ไดห้ายไปเลย  เหน็ไดจ้ากในอดตีทีผ่่านมาประมาณปี 2537 ทีม่ฎีหมายก าหนดใหเ้ลกิ
ใชร้ถมอเตอรไ์ซด ์2จงัหวะ (2T) เนื่องจากต้องเตมิน ้ามนั Auto Lube ทีท่ าใหเ้กดิมลภาวะนัน้  ปัจจุบนักย็งัมี
การขายอยู่แต่จะทยอยลดน้อยลง  ดงันัน้จงึคาดว่าในช่วงนี้ยงัไม่ไดร้บัผลกระทบมากนกั  แต่ในปี 2580-2585 
น่าจะลดลงประมาณ 50%  ดงันัน้ทางบรษิทัยงัมเีวลาในการปรบัตวัใน Business Model อยู่   
 
นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ  ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชี้แจงเพิม่เติมในด้านสิง่แวดล้อมทางบรษิัทได้
ด าเนินการตามนโยบายของตลาดหลกัทรพัย ์ในเรื่องแนวคดิการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื (Environmental, 
Social, Governance: ESG)  ซึง่ในช่วงทีผ่่านมาบรษิทัมกีารลดการใชพ้ลงังานไดม้าก  ส่งผลใหเ้ป็นการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ  นอกจากนี้บรษิทักบัลูกคา้ไดร้่วมกนัออกแบบเพื่อลดน ้าหนักของ
ผลติภณัฑส์ง่ผลใหล้ดปรมิาณการใชพ้ลาสตกิทีน้่อยลงดว้ย  ทัง้นี้ทางบรษิทัยงัมคี านึงถงึความส าคญัของหลกั
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และลดการใช้ Carbon footprint  ส่วนปัญหาของพลาสติกนัน้ 
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ไม่ได้เกิดการใช้  แต่หากคือการก าจัดพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า  ดังนัน้บริษัทจึงมองว่า
อุตสาหกรรมพลาสตกิยงัมคีวามยัง่ยนือยู่ 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 และกล่าวปิดประชุม 

 
 
อน่ึง  หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 13.00  น. ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ  
ซึง่ประกอบดว้ยถอืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 7 ราย และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะเพิม่เตมิอกี 5 
ราย  โดย ณ ตอนปิดประชุม  มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 31 ราย  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ 
จ านวน 30 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะ  จ านวน  61 ราย   ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 
334,359,970 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 58.2427 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
 
ปิดประชุม  เวลา 14.16 น. 

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

                        (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) 
รบัรองรายงานประชุมถูกตอ้ง  
  

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

  
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบรษิทั 
                       (นางพรมิ  ชยัวฒัน์) 
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รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (PJW-W1) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั 

 

1. สรปุรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) ครัง้ท่ี 1 (“PJW-W1”) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั  

ประเภทและชนิดของใบส าคญัแสดง
สทิธทิีเ่สนอขาย 

: ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปัญจวัฒนา
พลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (PJW-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอ
ขาย 

: ไม่เกนิ 191,359,982 หน่วย 

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหเ้สนอ
ขาย PJW-W1 

ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้อี านาจในการก าหนดวนั
ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
แลว้  

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรเพื่อรองรบั
การใชส้ทิธ ิ

: ไม่เกนิ 191,359,982 หุน้ มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 33.33 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งมี
จ านวน 574,079,945 หุน้ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2564 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท 

วธิกีารจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัท (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้น
สามญัเดมิ 3 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยบรษิทัไดก้ าหนด
วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-
W1 (Record Date) ในวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 

ในการค านวณสทิธขิองผูถ้ือหุน้แต่ละรายทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธดิงักล่าว หากมเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่เตม็จ านวน 1 
หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสทิธสิ่วนที่เหลอืทิ้งทัง้
จ านวน ทัง้นี้ ภายหลงัการค านวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิในกรณีที่มเีศษใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เหลอืจากการ
จดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสทิธิส่วนที่
เหลอืจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธใินจ านวน
เท่าทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิไดล้งตวั 
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อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มีสทิธิซื้อหุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

ราคาใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั : 3.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบั
สทิธ ิ

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ
บรษิัทได้ครัง้แรกในวนัที่ใบส าคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 1 ปี ซึ่งหากวนั
ดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวนัท า
การสดุทา้ยก่อนวนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 1 ปี 

ส าห รับ ระย ะเวลาการใช้สิท ธิตั ้งแ ต่ ค รัง้ที่  2 เป็ นต้ น ไป  ผู้ ถื อ 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 จะสามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทั
ได้ในทุกวนัท าการสุดท้ายของเดอืนพฤษภาคม และเดอืนพฤศจกิายน 
ของแต่ละปีปฏทินิ ตลอดอายุทีเ่หลอืของใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1  

ส าหรบัการใช้สทิธิครัง้สุดท้ายให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายุใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิซึง่หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ 
ให้เลื่อนเป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนวนัครบก าหนดอายุใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธ ิ

: ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ PJW-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทัจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิระหว่างเวลา 9.00 
น . ถึง 16.00 น . ภายในระยะเวลา 5 วันท าการสุดท้าย  ก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้  จนครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
ส าหรบัการใช้สทิธคิรัง้สุดท้ายก าหนดให้มรีะยะเวลาแจง้ความจ านงใน
การใช้สทิธิครัง้สุดท้ายเท่ากบั 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้
สดุทา้ย  

เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบั
การเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธ ิ

: เมื่อมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขของการ
ปรบัสทิธเิมื่อมเีหตุการณ์ตามทีร่ะบุในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน 

โดยบรษิทัจะด าเนินการปรบัราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธิ เมื่อ
เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ 

(1) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามญัของบรษิัท
อนัเป็นผลจากการรวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 

(2) เมื่อบรษิัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรอื
ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืบุคคลใดๆในราคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้
สามญัที่ออกใหม่ที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบรษิทัทีค่ านวณไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

(3) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภาพ /เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  และ/หรือประชาชน
ทัว่ไป  และ/หรอืบุคคลใดๆ โดยราคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญั
ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธใินหลกัทรพัย์นัน้ ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทที่ค านวณได้
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

(4) เมื่อบรษิัทจ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุ้นสามญัที่
ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(5) เมื่อบรษิัทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึ่งเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 
ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดส้ าหรบัการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชใีดๆส าหรบังบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ตลอด
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 

(6) ในกรณีที่มเีหตุการณ์ใดๆอนัจะท าให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
PJW-W1 เสยีสทิธแิละผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยทีเ่หตุการณ์
ใดๆนัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (1)-(5) ข้างต้น ซึ่งบริษัทจะ
พิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/
หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิPJW-W1 ดอ้ยไปกว่าเดมิ 

ทัง้นี้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการ
บรษิัท มอบหมาย และ/หรอืกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้พิจารณาก าหนด
เงื่อนไข  และรายละเอียดอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการ
เปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธ ิและราคาใชส้ทิธ ิ 

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท  และ /หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย และ/หรอืกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนด
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ การ
เขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
ด าเนินการต่างๆที่จ าเป็น และสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัใบส าคญัแสดง
สทิธแิละการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซึง่รวมถงึการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคัญ
แสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ทัง้นี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสทิธิ ไม่
แกไ้ขเปลีย่นแปลงราคาและอตัราการใชส้ทิธิ เวน้แต่จะเป็นการปรบัตาม
เงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
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2. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (PJW-W1)  ให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิมในครัง้น้ี   

2.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

การลดลงของราคาหุน้ = 
Po- P1

P0
 

P0 = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PJW-W1 ซึ่งค านวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการ
ตดิต่อกนัก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2564 มี
มตอินุมตัใิหบ้รษิทัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิเท่ากบั 4.36 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาตลาดหลงัเสนอขาย PJW-W1 

 = 
(P0 × Q0)+ (Pw × Qw)

Q0+ Qw
 

 = 
(  4.36 บาทตอ่หุน้ × 574,079,945 หุน้)+ (3.00 บาทตอ่หุน้ × 191,359,982 หุน้)

(574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้)
 

 = 4.02 บาทต่อหุน้ 

โดย 

Q0 = จ านวนหุน้ช าระแลว้ของบรษิทัก่อนการเสนอขาย PJW-W1 เท่ากบั 574,079,945 หุน้ 

Qw = จ านวนหุน้รองรบั PJW-W1 เท่ากบั 191,359,982 หุน้  

Pw = ราคาใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัของ PJW-W1 เท่ากบั 3.00 บาทต่อหุน้ 

ดงันัน้  

Price Dilution = 
( 4.36 บาทตอ่หุน้ − 4.02 บาทตอ่หุน้)

4.36 บาทตอ่หุน้
 

 = รอ้ยละ 7.80 
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2.2. การลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(PJW-W1) ทัง้จ านวน 191,359,982 หน่วย 
จะไม่เกดิผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั และมีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(PJW-W1) ทัง้จ านวน 191,359,982 หน่วย จะท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ 
(Control Dilution) ใหล้ดลงรอ้ยละ 25.00 โดยมรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 

Control Dilution = 
𝑄𝑤

𝑄0+ 𝑄𝑤
 

 = 
191,359,982 หุน้

(574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้)
 

 = รอ้ยละ 25.00 

2.3. การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(PJW-W1) ทัง้จ านวน 191,359,982 หน่วย จะท า
ใหเ้กดิผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร (EPS Dilution) ใหล้ดลงรอ้ยละ 25.00  โดยมรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 

EPS Dilution = 
EPS0 − EPS1

EPS0
 

โดย   

EPS0 = EPS ก่อนเสนอขาย PJW-W1  

 = 
ก าไรสุทธขิองบรษิทั

Q0
 

 = 
 115,047,138.33 บาท

574,079,945 หุน้
 

 = 0.20 บาทต่อหุน้ 

EPS1 = EPS หลงัเสนอขาย  PJW-W1  

 = 
ก าไรสุทธขิองบรษิทั

Q0+ Qw
 

 = 
 115,047,138.33 บาท

574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้
 

 = 0.15 บาทต่อหุน้ 

ดงันัน้  

EPS Dilution = 
0.20 บาทตอ่หุน้ - 0.15 บาทตอ่หุน้

0.20 บาทตอ่หุน้
 

 = รอ้ยละ 25.00 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2564 

 

ขา้พเจ้า บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่
3/2564 เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2564 ระหว่าง เวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. เกี่ยวกบัการลดทุน การเพิม่ทุน และการ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จาก 287,040,000 บาท เป็น 
287,039,972.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 55 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท  

1.2. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก 287,039,972.50 บาท 
เป็น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาท/หุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น 
การใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 
 

191,359,982 0.50 95,679,991.00 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

- 
 

- - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตใิหจ้ดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกนิ 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้้น
ละ 0.50 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

2.1. รายละเอยีดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขายต่อหุ้น 

(บาท) 
วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่1 
(PJW-W1) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก ่
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้ 

ไม่เกนิ 
191,359,982 

หุน้ 

3 หุน้สามญั
เดมิต่อ 1 

ใบส าคญัแสดง
สทิธ ิPJW-

W1 
 

- PJW-W1 จะจดัสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
โดยไม่คดิมลูค่า 

- PJW-W1 จ า น ว น  
1 หน่วย สามารถ
ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั
ของบรษิทัได ้1 หุน้ 

บรษิทัจะก าหนดวนั
ออกและเสนอขาย 
PJW-W1 ภายหลงั
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
มมีตอินุมตักิารเพิม่
ทุนและการออกและ 
เสนอขาย PJW-W1 
แลว้ และจะประกาศ

โปรดดู
รายละเอยีดใน
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1  
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขายต่อหุ้น 

(บาท) 
วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

 โดยมีราคาใช้สิทธิ
เท่ากับ 3.00 บาท
ต่อหุน้ 

ใหท้ราบผ่านระบบ
เผยแพร่สารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรพัย์
ต่อไป 

2.2. การด าเนินการของบรษิทั กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

(ก) ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิหากมเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ไม่เตม็จ านวน 1 หน่วย 
จากการค านวณ ใหปั้ดเศษใบส าคญัแสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน  

(ข) ในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิัทตามอตัราการใช้สทิธทิี่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของใบส าคญั
แสดงสทิธิ หากมีเศษของหุ้นไม่เต็มจ านวน 1 หุ้น บรษิัทจะด าเนินการปัดเศษหุ้นนัน้ทิ้งทัง้
จ านวน 

3. ก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00น. ณ โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  (Record 
Date) ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

4.1. การด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2. การยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการน าใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้น
สามญัทีอ่อกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม (PJW-W1) และหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีเ่กดิจากการใช้สทิธิ
ตาม PJW-W1 เข้าเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนและท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
ต่อไป 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

5.1. เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิ (PJW-W1) 

5.2. เป็นการเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและให้มคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิส าหรบั
การลงทุนในอนาคต และเพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั และ/หรอืเพื่อช าระหนี้ 
เมื่อมกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและใหม้คีวามยดืหยุ่นทางการเงนิ และเพิม่สภาพคล่องของเงนิทุนหมุนเวยีนของ
บรษิทั 
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7. ประโยชน์ท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะมสีภาพคล่องของเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกจิ และการลงทุนที่มากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการสร้างรายได้และผลก าไรของ
บรษิทั อนัจะสง่ผลใหม้ลูค่ารวมของกจิการของบรษิทัเพิม่สงูขึน้ รวมถงึศกัยภาพในการจ่ายเงนิปันผลทีส่งูขึน้ดว้ย  

โดยในปัจจุบนับรษิัทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงนิ
เฉพาะบรษิทั หลงัหกัภาษเีงนิไดส้ ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ในแต่ละปี (ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัผล
ประกอบการ แผนการธุรกจิ สภาพคล่อง ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยใหอ้ านาจคณะกรรมการ
ของบรษิัทพจิารณา ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้)  ทัง้นี้ ผู้ถอืหุ้นที่ไดร้บัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธแิละใช้สทิธใินการซื้อหุ้นแล้ว จะได้รบัสทิธเิท่าเทยีมกบัผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัททุกประการ 
อาท ิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ตลอดจนสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและสทิธอิกเสยีงในทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ เป็นตน้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั จะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผูถ้อื
หุน้ของบรษิทั ตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษิทัทีม่มีตเิรื่องการเพิม่ทุน 8 พฤษภาคม 2564 

2 วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที ่
1/2564 (Record Date) 

27 พฤษภาคม 2564 

3 วนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 24 มถุินายน 2564 

4 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรร PJW-W1 1 กรกฎาคม 2564 

5 วนัทีน่ ามตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไปจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อื

หุน้ 
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บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
 

ลายมอืชื่อ........................................................กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 
        (นายสาธติ  เหมมณฑารพ) 
                                             (ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) 

 
 

ลายมอืชื่อ........................................................กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 
      (นางมาล ี เหมมณฑารพ) 
                                         (รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) 
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ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชมุ 

หมวดที ่4 ขอ้ 36 

ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบุสถานที ่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าว และจดัสง่
ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณา
ค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัตดิต่อกนั 

2. องคป์ระชมุ 

หมวดที ่4 ขอ้ 37 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่
มาเขา้ร่วมประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้ง
ขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุม
ใหม่   และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

3. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ขอ้ 38 

ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การ
มอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม และอย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค . ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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4. การด าเนินการประชมุ 

หมวดที ่4 ขอ้ 39 

การประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมี
มตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมื่อทีป่ระชมุพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ
เพิม่เติมไม่เสรจ็ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป 
และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อย
กว่าเจด็ )7 (  วนัก่อนการประชุม ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม  )3 ( วนัก่อน
วนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม )3 (  วนัตดิต่อกนั 

หมวดที ่4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอื
มแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผู้ถอืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ขอ้ 41 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ขอ้ 42 

การออกเสยีงลงมตใิด ๆ หรอืการอนุมตักิจิการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะต้องได้รบัความเหน็ชอบดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใน
ขอ้บงัคบันี้ หรอืกรณีอื่นตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จ. การเพิม่ทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 
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6. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 3 ขอ้ 15 

บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เหน็เหมาะสม
ดว้ยกไ็ด ้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ขอ้ 17 

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื 

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้      
ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้ 

3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี   หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น
ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

หมวด 3 ขอ้ 18 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
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วิธีการลงทะเบียน ข้อปฎิบติัส าหรบัการเข้าประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบฉันทะ 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุตอ้งสง่เอกสารยนืยนัตวัตนตามทีร่ะบุไว ้ มายงั
บรษิทัภายใน วนัที ่ 18 มถุินายน 2564 เมื่อบรษิทัไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีน
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ จะสง่ Link 
ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุและคูม่อืการเขา้ใชง้านไปยงัอเีมลท์ีท่า่นไดส้ง่มาแจง้บรษิทั โดยจะสง่ link ล่วงหน้า 2 วนัก่อน
วนัประชมุ  
 
การแจ้งความประสงคเ์ข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วมประชุม ได้ 2 วธิี
ดงัต่อไปนี้ 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิสีง่ขอ้มลูทาง E-Mail หรอืไปรษณีย ์
2. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิสีง่ขอ้มลูทางเวปไซต ์หรอื QR Code  

 
กรณีผูถื้อหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ด้วยวิธีการส่งขอ้มลู
ทาง E-Mail หรอื ไปรษณีย ์ 
1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่6) 

โดยขอใหท้่านระบุ อเีมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของท่าน ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชมุ E-EGM  
2.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
o ส าเนาเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัร

ประจ าตวัราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลีย่นแปลงชื่อ-สกุล 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุแทน ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายแุละลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายแุละลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล 

• กรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชมุผู้
ถอืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ทีม่อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนา
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่
หมดอายแุละลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชุมแทน ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชมุผู้

ถอืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ทีม่อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 
o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนา

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่
หมดอายแุละลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ดก้ล่าว
ขา้งตน้ 

กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ไมใ่ช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอื โดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
(ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) 
3. สง่เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัสง่มาใหบ้รษิทั ภายในวนัท่ี 18 มิถนุายน 2564  

• ช่องทาง E-Mail : ir@pjw.co.th 

• ช่องทางไปรษณีย ์: โดยจ่าหน้าซอง :  
 หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 ส านกังานเลขานุการบรษิทั 

เลขที ่28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ir@pjw.co.th
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กรณีผูถื้อหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรนิกส ์(E-EGM) โดยช่องทางเวปไซตห์รอื 
QR Code 
1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปที ่

Scan QR Code เขา้ไปที ่Link 
 

 
 

https://pjw.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 
 

 
2. กรอกขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ 

1. เลขทีบ่ญัชผีูถ้อืหลกัทรพัย ์
2. ชื่อ (ไม่ตอ้งระบุค าน าหน้า) หากผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี้ 
3. นามสกุล (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ใหใ้สช่ื่อนิตบิุคคลในช่องนามสกุล) 
4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
5. แนบไฟลห์นงัสอืรบัรองบรษิทั (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล)  
6. เลอืกยอมรบัเงื่อนไข และยนิยอมใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล 
7. กด “ยนืยนั”  

3. ตรวจสอบชื่อผูถ้อืหุน้และจ านวนหุน้ หากถูกตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
2. Email เพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้ร่วมประชุม 
3. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 
4. เลอืกประเภทการเขา้ร่วมประชุม 

i. เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่าน E-EGM 
ii. มอบฉนัทะใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมประชุม ผ่าน E-EGM 
iii. มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 

5. กด “ถดัไป” 

 

 

https://pjw.thekoble.com/agm/emeeting/index/1


 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5  
 

 

-34- 

กรณี ผูถื้อหุ้นเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 
บนัทกึรปูถ่ายผูถ้อืหุน้ 
1.1 กดอนุญาตยอมรบัใหเ้วปไซตเ์ขา้ถงึกลอ้งถ่ายรปู กดยอมรบั (Allow)  

 
1.2 ถ่ายรปูบตัรประจ าตวัประชาชนเตม็ใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีทีต่อ้งการถ่ายอกีครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 
1.3 ถ่ายรปูผูถ้อืหุน้พรอ้มถอืบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรปูตวัอย่างทีป่รากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีทีต่อ้งการถ่ายอกีครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 
1.4 กด “ถดัไป” 
1.5 ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 
1.6 กด “เสรจ็สิน้” 

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทัว่ไปเข้ารว่มประชุม ผา่น E-EGM 
1. บนัทกึรปูถ่ายขอ้มลูผูถ้อืหุน้ (เหมอืนกรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 
2. บนัทกึขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ชื่อ-นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 
b. ชื่อ-นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 
c. แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 
d. แนบไฟลห์นงัสอืมอบฉนัทะทีม่กีารกรอกขอ้มลูและลงลายมอืครบถว้น 
e. กด “ถดัไป” 

3. กด “ถดัไป”  
4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 
5. กด “เสรจ็สิน้” 
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กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
1. บนัทกึรปูถ่ายขอ้มลูผูถ้อืหุน้ (เหมอืนกรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 
2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ทีก่รอกขอ้มลูและลงลายมอืครบถว้น 
3. กด “ถดัไป”  
4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 
5. กด “เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ : ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ด าเนินการตัง้แต่วนัที ่14 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่18 
มถุินายน 2564  หรอืจนกว่าการประชุมจะแลว้เสรจ็ (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)  
กรณีที่เอกสารหรอืหลกัฐานที่ได้กล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอื โดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ 
(ในกรณีเป็นนิตบิุคคล)   
 
การเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีแ่จง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน
จะไดร้บั E-Mail จ านวน 2 ฉบบัจากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ซึง่จะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และ
คู่มอืการเขา้ใช้งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศกึษาคู่มอืวธิกีารใช้งานระบการประชุม E-EGM โดย
ละเอยีด กรณีทีย่งัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัที ่22 มถุินายน 2564  ใหต้ดิต่อบรษิทัโดยทนัท ี

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศทัพม์อืถอืผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 
4G หรอือนิเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัท์มือถือ จะต้องติดตัง้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขา้ร่วมประชุม ซึง่สามารถ download ไดด้งันี้ 

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

         
            
 
 
 
 
 
 
 

         

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z
oom.videomeetings 
 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุล่วงหน้า 60 นาท ีก่อนเริม่การประชุม อย่างไรกต็ามการถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อ
ถงึเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเหน็ด้วย ไม่เหน็

ด้วย หรืองดออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสยีงเป็นเหน็ดว้ยโดยทนัท ี(ใชว้ธิกีารนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเหน็ดว้ย) 

6. กรณีที่ผู้เขา้ร่วมประชุมตดิปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถตดิต่อบรษิัท โอเจ อนิเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้น E-Mail ทีจ่ดัสง่คู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 
*** การประชุม E-EGM น้ีจะเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสเ์ท่านัน้ และจะไม่มีการจดัสถานท่ีการประชุม
ในรปูแบบเดิม ขอความรว่มมือผูถื้อหุ้นไม่เดินทางมาท่ีบริษทั*** 
 
กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-EGM ดว้ยตนเองหรอืไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
ท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-EGM ได ้หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระ กรุณาส่งหนังสอืมอบ
ฉันทะ (สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที ่7)  โดยระบุผู้รบัมอบฉันทะเป็นกรรมการอสิระตามท่านใดที่บรษิทัได้ก าหนดไว้พรอ้ม
เอกสารประกอบ ใหบ้รษิทั ภายในวนัท่ี 18 มิถนุายน 2564  ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : ir@pjw.co.th 

• ช่องทางไปรษณีย ์: โดยจ่าหน้าซอง :  
 หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 ส านกังานเลขานุการบรษิทั 

เลขที ่28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
 

หมายเหตุ : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ระบุการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ กรรมการอสิระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามทีท่่านไดร้ะบุ
มาในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสยีงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสยีง
ของ Custodian) 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ir@pjw.co.th
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กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและ
ดแูลหุ้น  
กรุณาน าสง่ขอ้มลูต่อไปนี้  

1. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมอืชื่อ
ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของ คสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผู้รบัมอบอ านาจ พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

3. หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทo 
4. หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
6. จดัสง่ขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : ir@pjw.co.th 

• ช่องทางไปรษณีย ์: โดยจ่าหน้าซอง :  
     หนงัสอืมอบฉนัทะ 

  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
  ส านกังานเลขานุการบรษิทั 

เลขที ่28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ir@pjw.co.th
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การส่งค าแนะน าหรือค าถามเก่ียวข้องกบัธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเก่ียวข้องกบั
วาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-EGM  
 กรณีท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรอืค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้าใหบ้รษิทัก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : ir@pjw.co.th 

• ช่องทางโทรศพัท ์: 0-2150-5988, 0-3483-9130- 

• ช่องทางไปรษณีย ์: โดยจ่าหน้าซอง :  
 หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 ส านกังานเลขานุการบรษิทั 

 เลขที ่28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
2. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผู้ที่เขา้ร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เขา้ร่วมประชุมจะต้อง

ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจง้ว่าเป็นผู้ถอืหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมกีารส่ง
ค าแนะน าหรอืค าถามทุกครัง้ บรษิทัเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดงันี้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึ่งผู้เขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อุปกรณ์
ของตนเอง หลงัจากทีเ่จา้หน้าทีค่วบคุมระบบส่งค าเชญิใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้จากคู่มอืการเขา้ร่วมประชุมทีถู่ก
จดัสง่ไปยงัอเีมลข์องผูเ้ขา้ร่วมประชุม) 

 
ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ติดต่อ
เลขานุการบรษิทัเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทั ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสยีงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรณีที่ยืนยนั
ตวัตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบรษิัท โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่
ระบุไวใ้น E-Mail ทีจ่ดัสง่คู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

mailto:ir@pjw.co.th


 สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่6  
 

 

-39- 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

Registration form for attending the E-EGM through Electronics Meeting Platform 

เขยีนที.่................................................... 

Written at 

วนัที ่..........................เดอืน.............................พ.ศ................. 

Date           Month         Year 

 
ขา้พเจา้....................................................................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง......................... 
I/We,  Identification Card/Passport number 
สญัชาต.ิ......................................อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน........................................ต าบล/แขวง......................... 
Nationality  Residing at No.  Road  Subdistrict 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
District  Province  Postal Code 

อเีมล.์......................................................โทรศพัทม์อืถอื............................................................................................ 
E-mail  Mobile Phone 

เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม..................................หุน้ 
As a shareholder of Panjawattana Plastic Public Company Limited, holding a total number of shares. 

ขา้พเจ้าขอยนืยนืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่  
24 มถุินายน 2564 เริม่ประชุมเวลา 13.00 น. ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) กรุณาสง่ลิง้คเ์ขา้ร่วมประชุมเฉพาะบุคคล
ส าหรบัเขา้ร่วมประชุมสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
I confirm to attend the meeting and vote at Invitation to Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 
on 24 June 2021 at 13.00 hrs. Please send individual link to attend the E-EGM in accordance with relevant laws. 

ลงทะเบยีนโดย QR Code หรอืลงิค ์(เริม่ใชง้านวนัที ่14 มถุินายน 2564)  
หรอืสง่แบบฟอรม์มายงับรษิทั หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรปูมายงับรษิทัที่ 
อเีมล ir@pjw.co.th ภายในวนัที ่18 มถุินายน 2564 
Register via QR Code  (Starting date 14 June 2021)  
or sending this form to the Company or scanning or taking photos  
and send them to Email: ir@pjw.co.th within 18 June 2021                https://pjw.thekoble.com/agm/emeeting/index/1                                   

 

 

ลงชื่อ/Signed.......................................................ผูถ้อืหุน้/Shareholder 
   (…………………………………………) 

mailto:ir@pjw.co.th
mailto:ir@pjw.co.th
https://pjw.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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5.แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

…………………………………. 
เขยีนที ่       
วนัที ่      เดอืน      พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สญัชาต ิ   
อยู่บา้นเลขที ่     ถนน       ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)       อายุ    ปี อยู่บา้นเลขที ่    

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรอื 

(2)       อายุ    ปี อยู่บา้นเลขที ่    
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรอื 

(3)       อายุ    ปี อยู่บา้นเลขที ่    
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ในวนัพฤหสับด ีที ่24 มถุินายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(E-EMG) เท่านัน้  ณ หอ้งประชุม บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอ
ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 20110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ เรือ่ง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขยีนที ่       
วนัที ่      เดอืน      พ.ศ.    

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาต ิ    

อยู่บา้นเลขที ่     ถนน      ต าบล/แขวง         
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)           อายุ            ปี  

อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรอื 

(2)           อายุ           ปี   
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรอื 

(3)           อายุ           ปี  
อยู่บา้นเลขที ่                    ถนน                 ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต   
              จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์     
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้     เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ในวนัพฤหสับด ีที ่24 มถุินายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
(E-EMG) เท่านัน้  ณ หอ้งประชมุ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุร ี 20110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

 วำระท่ี 1  เรือ่ง พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออก  เสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 

 
 

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 

หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 
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 วำระท่ี 2  เรื่อง พิจำรณำกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯครัง้       
ท่ี 1 (“PJW-W1”)  จ ำนวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดินของ
บริษทัฯตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 3  เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ
ข้อ 4 ของบริษทัให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระท่ี 4 เรือ่ง พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของ
บริษทัเพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

   วำระท่ี 5  เรื่อง พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูล
ค่ำท่ีตรำ ไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ PJW-W1 

       (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วำระท่ี 6  เรือ่ง พิจำรณำเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณี
ทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
 
หมำยเหต ุ
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่1/2564 ในวนัพฤหสับดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจดัการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EMG) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 20110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที ่   เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
 ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขยีนที ่        
วนัที ่      เดอืน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้             
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั             เสยีงดงันี้ 

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)                       อายุ            ปี  

อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                              หรอื 

(2)                       อายุ           ปี  
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง        
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            หรอื 

(3)                      อายุ           ปี  
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน      ต าบล/แขวง        
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุ้น ครัง้ที่1/2564 ในวนัพฤหสับด ีที่ 24 มถุินายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจดัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-EMG) เท่านัน้ ณ หอ้งประชุม บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุร ี 20110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

      หุน้สามญั    หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 
     หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้       เสยีง 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ดงันี้ 

 วาระท่ี 1  เรือ่ง พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

        (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 
อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระท่ี 2  เรือ่ง พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯครัง้
ท่ี 1 (“PJW-W1”)  จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดินของ
บริษทัฯตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ
ข้อ 4 ของบริษทัให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 
   วาระท่ี 4  เรื่อง พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 

ของบริษทัเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

   วาระท่ี 5  เรื่อง พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูล
ค่าท่ี ตรา ไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ PJW-W1 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  
 วาระท่ี 6  เรือ่ง พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย           เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง  

   (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณี
ที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

 

หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่1/2564 ในวนัพฤหสับดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจดัการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EMG) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 20110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 วาระที ่   เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
 วาระที ่   เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
 วาระที ่   เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
 วาระที ่   เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
 วาระที ่   เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย             เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง  งดออกเสยีง             เสยีง  
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 

 

ช่ือ รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์ 

อายุ 57  ปี 

สญัชาติ  ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  
ท่ีอยู ่ 7 ซอยรามค าแหง 118 แยก 34 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 

กรุงเทพมหานคร 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 3 บรษิทั ไดแ้ก ่

1. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ    
: บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

2. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ   
: บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 

3. ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ    
บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน - ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม ี
 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หุน้สามญัจ านวน 156,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.03 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ -ไม่ม-ี 
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 

 

ช่ือ นางสาวจรญัญา  แสงสุขดี 

อายุ 56  ปี 

สญัชาติ  ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ท่ีอยู ่ 179/97 ซอยรว่มมติรพฒันา แยก 8 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไม่ม ี- 

 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก ่
- บรษิทั แทก็ซส์เปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
- บรษิทั แฮปป้ี เมมโมรี ่จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

-ไม่ม ี
 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.05 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ท่ีบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ -ไม่ม-ี 
 


