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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เริม่ ประชุมเวลา 13.00 น. โดยจะจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(E-EMG) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของบริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ได้ถูกจัดขึน้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
ณ ราชาวิดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 10310 และได้บนั ทึกถูกต้อง
ตามความเป็ นจริง และจัดทารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
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วาระที่ 2

พิ จารณาการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯครัง้ ที่ 1 (“PJWW1”) จานวนไม่เกิ น 191,359,982 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ฯตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น
ข้อเท็จจริงและเหตุ ผล: บริษัท ประสงค์ท่จี ะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น สามัญ ของ
บริษทั ฯครัง้ ที่1 (“PJW-W1”) จานวนไม่เกิน 191,359,982 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มคี วามยืดหยุ่น
ทางการเงินสาหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อสารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และ/หรือ
เพื่อชาระหนี้ เมื่อมีการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1 (“PJW-W1”) จานวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คดิ มูลค่า โดยมีอตั ราการจัดสรร
เท่ากับ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัด
เศษทิง้ ) ทัง้ นี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันทีอ่ อก และมีอตั ราการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ต่อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ 1 หุน้ ในราคา 3 บาทต่อหุน้ เว้นแต่มกี ารปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
2)
บริษทั ฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (Record Date) ในวันที่ 1
กรกฎาคม 2564 ทัง้ นี้ การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กบั การได้รบั อนุมติจากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ในการนี้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริ ษั ท ฯ หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการ บริษัทหรือกรรมการผู้มอี านาจกระทาการแทนบริษัทฯมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ เกีย่ วกับการออก และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง)
การกาหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกาหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ PJW-W1 โดยรวมถึง การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้ จานวนหรือหลาย
คราว อัตราการจัดสรร วิธกี ารชาระราคา อัตราการใช้สทิ ธิราคาใช้สทิ ธิและการคานวณราคาใช้สทิ ธิ (รวมถึง
ส่วนเพิม่ ใด ๆ) การกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิ ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
วันใช้สทิ ธิครัง้ แรกและวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย และข้อกาหนด หรือรายละเอียดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจในการเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการ
ต่างๆ อันจาเป็ นเกีย่ วเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 การนาใบสาคัญแสดง
สิทธิ PJW-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยตลอดจน ในการดาเนินการขอ
อนุ ญาตต่อหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และแต่งตัง้ และมอบหมายบุคคลอื่นที่มคี วามเหมาะสมให้เป็ นผู้รบั มอบ
อานาจช่วงในการดาเนินการต่างๆ ข้างต้น

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ ายก่อนที่จะเพิม่ ทุน
เป็ นจานวนอื่น ดังนัน้ บริษัทจึงจาเป็ นต้องทาการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 287,040,000 บาท
เป็ น 287,039,972.50 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย จานวน 55 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน ดังนี้
“ ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

287,039,972.50 บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

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

มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

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

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ ( - )

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 287,040,000 บาท เป็ น 287,039,972.50 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้
นาออกจาหน่ าย จานวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4
ของบริษัท ให้ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบีย น รวมถึง มอบอ านาจให้ค ณะกรรมการ หรือ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มอี านาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มีอานาจดาเนินการใด ๆ
ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบส
าคัญแสดงสิทธิท่จี ดั สรรให้ผู้ถือหุน้ เดิม (PJW-W1)
์
เมื่อมีการใช้สทิ ธิซื์ อ้ หุน้ สามัญของบริษทั ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4
ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

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

แบ่งออกเป็ น

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

มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

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

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ ( - )

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 287,039,972.50 บาท เป็ น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จานวน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน รวมถึงมอบอานาจให้คณะกรรมการ
หรือ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย มีอ านาจ
ดาเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ รายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ ออกใหม่จานวนไม่เกิ น 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ ตรา ไว้ห้นุ
ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PJW-W1
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามทีบ่ ริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดทีร่ ะบุ
ในวาระที่ 4 นัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนใหม่
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้
สามัญทีอ่ อกใหม่จานวนไม่เกิน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื
หุน้ สามัญของบริษทั ฯตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (รายละเอียดเพิม่ เติมปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิม่ ทุน (F53-4) ในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3)

วาระที่ 6

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)

(ดร. ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
ของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 2 เมษายน เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิว ลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

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

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

-----มีกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม---------คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด----ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นางพริม ชัยวัฒน์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายสมยศ สุธรี พรชัย
2. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
3. นายอภิชยั ศรีทอง

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
ทีป่ รึกษากฎหมาย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั
สอบบัญชีธรรมนิต/ิ ผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองงบการเงิน
ผูอ้ านวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
เริ่มการประชุม
ดร. ดาริ สุโขธนัง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 24 ราย
และโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 25 ราย รวมทัง้ สิน้ จานวน 49 ราย
นับจานวนหุ้นได้ทงั ้ สิน้ 333,135,221 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 58.0294 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (หุน้ ของบริษทั ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วมีจานวนทัง้ สิน้ 574,079,945 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เป็ นตัวแทน ประธานฯ ขออนุ ญาตให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเป็ นตัวแทนทา
หน้าทีร่ ่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนเริม่ พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธกี ารดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระทาหน้าที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ทัง้ นี้ บ ริษัท ได้ให้ค วามร่ ว มมือ กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย โดยบริษัท ศูน ย์ร ับ ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด มีการพัฒนาการจัดส่งเอกสารการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เริม่
ตัง้ แต่ วนั ที่ 8 ก.พ. 2562 บริษัทจึงได้จดั ส่งเอกสารให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดัง
ปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผู้
ถือ หุ้น ในหมวดสิท ธิของผู้ถือ หุ้น ตามนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจการ หากท่ า นผู้ถือ หุ้น มีความประสงค์
ต้องการหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ใน
รูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. บริษทั ขอแก้ไขข้อมูลในรายงานประจาปี หน้าที่ 14 ในส่วนของลักษณะการประกอบธุรกิจ , หน้าที่ 82 ข้อมูล
สาคัญทางการเงิน และหน้าที่ 84 ในส่วนของการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ โดยมีรายละเอียด
ตามใบแนบรายงานประจาปี ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั การก่อนเข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รวมถึงได้
มีการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบล่วงหน้าแล้ว
4. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมแต่
ละท่านจะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน
กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแจกให้ท่านต่อไป
5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ี
ท่านเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านรับมอบฉันทะมาให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
6. ภายหลังที่ท่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระเสนอให้ท่ปี ระชุม
รับทราบซึง่ ไม่ตอ้ งลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนน
“ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่ “งดออกเสียง” โดยผู้ถือหุน้ ท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บบัตรตามลาดับ
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
ทัง้ นี้สาหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ ทัง้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
7. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนน “หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง” ( 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ
ในวาระใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
8. กรณีทถ่ี อื เป็ นบัตรเสีย คือ กรณีทม่ี กี ารลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน
หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีทม่ี กี ารขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่า
หรือกรณีทม่ี กี ารแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
9. ในการนับ คะแนนเสีย งแต่ ละวาระ ให้ถือ คะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ต้อง
ได้รบั อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดย
บริษทั จะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วน
ที่เ หลือ จะถือ ว่ า เป็ น คะแนนเสีย งที่ลงคะแนน “เห็น ด้ว ย” ในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีไ ม่ มีผู้ใ ดแสดง
ความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุ มตั เิ ป็ นเอกฉันท์”
ทัง้ นี้เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างทีร่ อการนับคะแนนเสียง จะให้พจิ ารณาวาระถัดไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารประชุมและการลงคะแนนเสียง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มกี ารพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก คน
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่
จัดส่งทางไปรษณีย์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2563
มติ

1.
2.
3.
4.

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
334,069,262
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )มหาชน( และ
บริษทั ย่อย ในรอบปี 2563
ประธานฯ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2563
ปรากฏตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฎในแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนทีจ่ ดั ส่งทางไปรษณีย์ และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เป็ นผูก้ ล่าวสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
ในปี 2563 บริษทั มีสดั ส่วนยอดขาย ดังนี้

ในปี 2563 บริษัท มีส ัด ส่ ว นรายได้แ ละอัต ราการเติบ โตจากการขายแยกตามกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ปี 2563
เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้ดงั นี้
• กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น

• กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
• กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว

• กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี

• รวมทุกผลิตภัณฑ์

ในปี 2563 บริษทั มีรายได้รวมและอัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ต้นทุนขายและอัตรากาไร
ขัน้ ต้น กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้ดงั นี้
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
ในปี 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต้นทุนทางการเงิน เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้
ดังนี้

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวเพิม่ เติมในส่วนของสัดส่วนการกูย้ มื เป็ นวงเงินกูร้ ะยะยาว 63% และเป็ น
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ 37% นัน้ ถือว่าดีขน้ึ จากปี ก่อน เนื่องจากในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั มีการปรับโครงสร้างทาง
การเงิน โดยการแปลงสภาพเงินกูร้ ะยะสัน้ เดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้เป็ นวงเงินกูร้ ะยะยาว
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ทผ่ี ่านมา เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามกรอบนโยบายกากับดูแลทีด่ ี
และได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการจากปี ทผ่ี ่านมา
คุณจรัญญา แสงสุขดี ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และพัฒนาการ
จากปี ทผ่ี ่านมา ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
บริษัทให้ความสาคัญและมีเจตนารมณ์ท่ชี ดั เจนในการดาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยได้
กาหนดแนวทางดาเนินการในเรื่องดังกล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษทั อีกทัง้ ได้มกี ารประเมินตนเอง เรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้มคี วามเห็นให้บริษทั จัดทาข้อมูล
บางส่วนเพิ่มเติม เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมเข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์รปั ชันตามค
่
า
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี 2563
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2563 ตามทีเ่ สนอ (เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงมติใน
วาระนี้)
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด )มหาชน( และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินของบริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็ นผูก้ ล่าวสรุปงบการเงินของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยสรุป ดังนี้
− สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,882.28 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 2.20
− ส่วนหนี้สนิ รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,779.45 ล้าน
บาท ซึง่ บริษทั มีส่วนทุนเท่ากับ 1,102.82 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ดีขน้ึ
โดยลดลงจากเดิม 1.90 เหลือ 1.61 เท่า
− ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ปี 2562
ปี 2563
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
19.51
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
16.29
4.08
อัตรากาไรสุทธิ (%)
2.01
10.86
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
6.23
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
5.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
4.05
0.97
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
1.08
อัตราส่วนสภาพคล่อง
87.12
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
83.09
44.32
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)
45.13
74.24
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
76.51
57.20
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
51.72
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
1.61
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
1.90
3.07
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
2.13
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติเกีย่ วกับการอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่ ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 4

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิ การจ่ายเงินปันผล จาก
ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ทีผ่ ่านมา บริษทั มีรายได้จานวน 2,544.46 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 123.66 ล้านบาท ดังนัน้ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษทั
ได้มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว
จึงไม่
จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิของบริษทั เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก และพิจารณาอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.1250 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
71,759,993.13 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลทีจ่ ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลัง
หักสารองไว้ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 58.03 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษทั คือ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าทีก่ าหนดข้างต้นได้ โดย
ขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2564
ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นสมควร จึงมีมติเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย
และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

มติ
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 5

จานวนเสียงทีล่ งมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ว นไม่ ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เ คียงที่สุด กับ ส่ว นหนึ่งในสาม ( 1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทส่ี บิ (10) ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษัทมี
รายชื่อดังต่อไป
1. นายณัฐวุฒ ิ
เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ
2. นายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
3. นายวิวรรธน์
เหมมณฑารพ
กรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลัก เกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ด เผยไว้ในเว็บไซต์ ข องบริษัท ตัง้ แต่ วนั ที่ 15
กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มผี ู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายัง บริษัท คณะกรรมการบริษทั
ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่
- พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
- ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

นายณัฐวุฒ ิ
นายคงศักดิ ์
นายวิวรรธน์

เขมะโยธิน
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
รายละเอียดประวัตแิ ละสัดส่วนการถือหุน้ โดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือ
เชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุม
ลงมติเกี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็ น
รายบุคคลตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(2) นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(3) นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 6

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

กรรมการอิสระ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,158
104
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0001
0.0000
0.0000

กรรมการ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

กรรมการ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้า งอิง กับ ธุ ร กิจ หรือ อุ ต สาหกรรมในประเภทเดีย วกับ บริษัท หรือ ใกล้เ คีย งกับ บริษัท และอ้า งอิง ข้อ มู ล
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนปี 2563 ซึง่ จัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และได้นาเสนอการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มผี ลในปี ปฎิทนิ
พ.ศ.2564 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
− ประธานกรรมการ
− ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
− ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
− ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
− กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
25,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
1,000,000 บาท

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน 936,000 เสียง
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติพจิ ารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามรายละเอียดที่
เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ดังนี้
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
มติ
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
333,275,562
99.6789
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
1,073,700
0.3211
4. บัตรเสีย
0
0.0000
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535
กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
วิธกี ารรายงานเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่
20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่ อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้ สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8134 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยประเมิน
ความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี 2563 และเป็ นปี ท่ี 3 ของผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองงบการเงิน
โดยเห็นว่า เป็ นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ มีความเป็ น
กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม่ าเสมอ มีผลการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแ ลกิจการแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
1. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517
แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย เฉพาะ
บริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสาหรับปี 2564 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 1,930,000 บาท
ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี าร
ตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี ารเปิ ด
บริษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษทั ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์
และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รวม

รอบปี บญ
ั ชี 2564
(ปี ทเ่ี สนอ)
1.81 ล้านบาท
0.12 ล้านบาท
1.93 ล้านบาท

รอบปี บญ
ั ชี 2563
(จ่ายจริง)
1.81 ล้านบาท
0.16 ล้านบาท
1.97 ล้านบาท

ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ เสนอให้ท่ี
ประชุ ม ลงมติพิจ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และก าหนดค่ า สอบบัญ ชี ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอ
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ าณาแล้ว มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามรายชื่อทีเ่ สนอ และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ น จานวนเงินไม่เกิน 1,930,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติ
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 8

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
334,349,262
0
0
0

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิม่ เติม
นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ผู้ถอื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม จากการรณรงค์การ
ใช้พลาสติกให้น้อยลงและการใช้รถ EV แทนรถน้ ามันนัน้ หากวัตถุดบิ ของบริษทั คือเม็ดพลาสติกทีไ่ ด้จาก
การกลันน
่ ้ ามันกลายเป็ นวัตถุดบิ ทีห่ ายากและราคาสูง ทางบริษทั มีการวางแผนอย่างไรและมีการหาวัตถุดบิ
อื่นทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาทดแทนหรือไม่
นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ช้แี จง ปั จจุบนั เม็ดพลาสติกมีการผลิตโดยการเอา
ก๊าซธรรมชาติมาแปลง ไม่ได้เกิดจากการกลันน
่ ้ามันเหมือนแต่ก่อนจึงไม่เป็ นผลกระทบ อีกทัง้ อย่างไรแล้ว
ก๊าซกรรมชาติยงั มีความต้องการในการใช้อยู่ ทงั ้ ในการผลิตก๊าซหุงต้มหรือการเพิม่ อุณหภู มิความร้อนใน
ประเทศเมืองหนาว และในปั จจุบนั โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกทัวโลกมี
่
การขยายกาลังการผลิตทีม่ ากขึน้ ซึง่
สะท้อนให้เห็นว่าเม็ดพลาสติกยังเป็ นทีต่ ้องการของตลาดยังไม่หายไป 10-30 ปี น้ี ประกอบกับพลาสติกยัง
เป็ นวัสดุท่ตี ้นทุนต่ าและทาลายสิง่ แวดล้อมน้อยกว่ากระดาษ เนื่องจากการเม็ดพลาสติกใช้พลังงานต่ ากว่า
การผลิตเยื่อกระดาษมาก ส่วนในเรื่องกระแสเกี่ยวกับ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ทางบริษัทมีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร ซึ่งอาจจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงจากแข็งเป็ นอ่อนลงหรือจาก
หนาเป็ น บางลงเท่ า นัน้ แต่ ค งไม่ เ ปลี่ย นไปเป็ น ใช้ก ระดาษหรือ โลหะแทนเนื่ อ งจากบรรจุ ภัณฑ์สาหรับ
ของเหลวก็ยงั ต้องคงเป็ นพลาสติกเช่นเดิม ส่วนในกลุ่มน้ ามันหล่อลื่นที่จะมีการนโยบายผลักดันให้เ กิด
กฎหมายการใช้รถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า (Electric Vehicle :EV) แทนรถยนต์สนั ดาปทัวไป
่
(Internal Combustion Engine : ICE) ทัง้ หมดในปี 2578 นัน้ ทางบริษทั มองว่าหากถึงกาหนดแล้วก็ยงั มีการ
ใช้ต่ออีกเป็ น 10 ปี ไม่ได้หายไปเลย เห็นได้จากในอดีตทีผ่ ่านมาประมาณปี 2537 ทีม่ ฎี หมายกาหนดให้เลิก
ใช้รถมอเตอร์ไซด์ 2จังหวะ (2T) เนื่องจากต้องเติมน้ ามัน Auto Lube ทีท่ าให้เกิดมลภาวะนัน้ ปั จจุบนั ก็ยงั มี
การขายอยู่แต่จะทยอยลดน้อยลง ดังนัน้ จึงคาดว่าในช่วงนี้ยงั ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก แต่ในปี 2580-2585
น่าจะลดลงประมาณ 50% ดังนัน้ ทางบริษทั ยังมีเวลาในการปรับตัวใน Business Model อยู่
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงเพิม่ เติมในด้านสิง่ แวดล้อมทางบริษัทได้
ดาเนินการตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องแนวคิดการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น (Environmental,
Social, Governance: ESG) ซึง่ ในช่วงทีผ่ ่านมาบริษทั มีการลดการใช้พลังงานได้มาก ส่งผลให้เป็ นการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ นอกจากนี้บริษทั กับลูกค้าได้ร่วมกันออกแบบเพื่อลดน้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์สง่ ผลให้ลดปริมาณการใช้พลาสติกทีน่ ้อยลงด้วย ทัง้ นี้ทางบริษทั ยังมีคานึงถึงความสาคัญของหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดการใช้ Carbon footprint ส่วนปั ญหาของพลาสติก นัน้
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
ไม่ ไ ด้เ กิด การใช้ แต่ ห ากคือ การก าจัด พลาสติก อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพมากกว่ า ดัง นั น้ บริษัท จึง มองว่ า
อุตสาหกรรมพลาสติกยังมีความยังยื
่ นอยู่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 และกล่าวปิ ดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม
ซึง่ ประกอบด้วยถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 7 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะเพิม่ เติมอีก 5
ราย โดย ณ ตอนปิ ดประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 31 ราย ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
จานวน 30 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จานวน 61 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้
334,359,970 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.2427 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ปิ ดประชุม เวลา 14.16 น.
ลงชื่อ..............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ลงชื่อ...............................................................เลขานุการบริษทั
(นางพริม ชัยวัฒน์)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PJW-W1

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) ครังที
้ ่ 1 (PJW-W1) ที่จดั สรรให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั
1. สรุปรายละเอี ยดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด
(มหาชน) (“บริษทั ”) ครังที
้ ่ 1 (“PJW-W1”) ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั
ประเภทและชนิดของใบสาคัญแสดง
สิทธิทเ่ี สนอขาย

: ใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ปั ญ จวัฒ นา
พลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (PJW-W1) ชนิ ด ระบุ ช่ือ ผู้ถือ และ
สามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอ
ขาย

: ไม่เกิน 191,359,982 หน่วย

วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ใิ ห้เสนอ
ขาย PJW-W1
ทัง้ นี้ ค ณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการบริษั ท
มอบหมาย และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ อี านาจในการกาหนดวัน
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
แล้ว

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ

จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับ
การใช้สทิ ธิ

: ไม่เกิน 191,359,982 หุน้ มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 33.33 ของจ านวนหุ้ น ที่จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของบริษั ท ซึ่ง มี
จานวน 574,079,945 หุน้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0 บาท

วิธกี ารจัดสรร

: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิม 3 หุน้ ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริษทั ได้กาหนด
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJWW1 (Record Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ในการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่เต็มจานวน 1
หน่ วยจากการคานวณ ให้ปัดเศษใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทัง้
จานวน ทัง้ นี้ ภายหลังการคานวณสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่มี เี ศษใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี หลือจากการ
จัดสรรทัง้ หมด บริษัท จะดาเนิน การยกเลิกใบสาคัญ แสดงสิท ธิส่วนที่
เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวน
เท่าทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมได้ลงตัว
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PJW-W1

อัตราการใช้สทิ ธิ

: ใบสาคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณี มี
การปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ

: 3.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ

ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

: ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ PJW-W1 สามารถใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น สามัญ ของ
บริษัทได้ครัง้ แรกในวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 1 ปี ซึ่งหากวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็ นวันทา
การสุดท้ายก่อนวันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 1 ปี
ส าห รั บ ระย ะเวลาการใช้ สิ ท ธิ ตั ้ง แต่ ค รั ง้ ที่ 2 เป็ น ต้ น ไป ผู้ ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 จะสามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั
ได้ในทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน
ของแต่ละปี ปฏิทนิ ตลอดอายุทเ่ี หลือของใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
สาหรับ การใช้สทิ ธิครัง้ สุด ท้ายให้ต รงกับ วัน ครบกาหนดอายุใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ซึง่ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์
ให้เลื่อนเป็ นวันท าการสุดท้ายก่อนวันครบกาหนดอายุใบสาคัญ แสดง
สิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สทิ ธิ

: ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิท ธิ PJW-W1 ที่ป ระสงค์จ ะใช้สิท ธิในการซื้อ หุ้น
สามัญของบริษทั จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ ระหว่างเวลา 9.00
น. ถึ ง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน ท าการสุ ด ท้ า ย ก่ อ นวั น
ก าหนดการใช้ สิท ธิแ ต่ ล ะครัง้ จนครบอายุ ข องใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
สาหรับการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายกาหนดให้มรี ะยะเวลาแจ้งความจานงใน
การใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายเท่ากับ 15 วัน ก่อนวัน กาหนดการใช้สทิ ธิครัง้
สุดท้าย

เหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงการใช้สทิ ธิ

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขของการ
ปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน
โดยบริษทั จะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
อันเป็ นผลจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือบุคคลใดๆในราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้
สามัญ ที่ออกใหม่ท่ตี ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษทั ทีค่ านวณได้ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
(3) เมื่อ บริษัท ได้เสนอขายหลัก ทรัพ ย์ท่ีอ อกใหม่ ท่ีมีสิท ธิแ ปลง
สภาพ/เปลี่ย นเป็ น หุ้ น สามัญ ได้ เช่ น หุ้ น กู้แ ปลงสภาพหรือ
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ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม และ/หรือ ประชาชน
ทัวไป
่ และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญ
ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิในหลักทรัพย์นนั ้ ต่ ากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น สามัญ ของบริษัท ที่คานวณได้
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
(5) เมื่อบริษัท จ่ายเงิน ปั นผลเป็ น เงิน ซึ่งเกิน กว่าอัต ราร้อ ยละ 80
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สาหรับการดาเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใดๆสาหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั ตลอด
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
(6) ในกรณีท่มี เี หตุ การณ์ใดๆอันจะทาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
PJW-W1 เสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยทีเ่ หตุการณ์
ใดๆนั น้ ไม่ ไ ด้ก าหนดอยู่ ใ นข้อ (1)-(5) ข้า งต้ น ซึ่ง บริษั ท จะ
พิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/
หรือ อัต ราการใช้สิท ธิใหม่ เพื่อ ไม่ ให้สิท ธิข องผู้ถือ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PJW-W1 ด้อยไปกว่าเดิม
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการ
บริษัท มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้พิจารณากาหนด
เงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรับ หรือ การ
เปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิ และราคาใช้สทิ ธิ
เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้ ค ณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริษั ท
มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีอานาจในการกาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิน้ี การ
เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
ดาเนินการต่ างๆที่จาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสาคัญ แสดง
สิทธิและการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ ซึง่ รวมถึงการนา
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิแ ละหุ้น สามัญ ที่เกิด จากการใช้สทิ ธิต ามใบสาคัญ
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ทัง้ นี้ บริษัท จะไม่ ข ยายอายุ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ไม่
แก้ไขเปลีย่ นแปลงราคาและอัตราการใช้สทิ ธิ เว้นแต่จะเป็ นการปรับตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
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2. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (PJW-W1) ให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิ มในครังนี
้ ้
2.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การลดลงของราคาหุน้

=

Po - P1
P0

P0

=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PJW-W1 ซึ่งคานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของหุ้น
สามัญ ของบริษัท ที่ซ้ือ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่ วงระยะเวลา 15 วัน ท าการ
ติดต่อกันก่อนวันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มี
มติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 4.36 บาทต่อหุน้

P1

=

ราคาตลาดหลังเสนอขาย PJW-W1

=

(P0 × Q 0 )+ (Pw × Q w )

=

Q0+ Qw

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

=

4.02 บาทต่อหุน้

โดย
Q0

=

จานวนหุน้ ชาระแล้วของบริษทั ก่อนการเสนอขาย PJW-W1 เท่ากับ 574,079,945 หุน้

Qw

=

จานวนหุน้ รองรับ PJW-W1 เท่ากับ 191,359,982 หุน้

Pw

=

ราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ของ PJW-W1 เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุน้

ดังนัน้
Price Dilution

=

( 4.36 บาทต่อหุน้ − 4.02 บาทต่อหุน้ )
4.36 บาทต่อหุน้

= ร้อยละ 7.80
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2.2. การลดลงของสิ ทธิ ออกเสียงของผูถ้ ือหุ้นเดิ ม (Control Dilution)
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้ จานวน 191,359,982 หน่วย
จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution)
แต่ ในกรณี ท่ผี ู้ถือหุ้น เดิมไม่ ใช้สทิ ธิซ้ือหุ้นสามัญ และมีบุค คลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิมใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้ จานวน 191,359,982 หน่ วย จะทาให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม
(Control Dilution) ให้ลดลงร้อยละ 25.00 โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
Control Dilution

=
=

𝑄𝑤
𝑄0 + 𝑄𝑤

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

= ร้อยละ 25.00
2.3. การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้ จานวน 191,359,982 หน่วย จะทา
ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ให้ลดลงร้อยละ 25.00 โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
EPS Dilution

=

EPS0 − EPS1
EPS0

โดย
EPS0

= EPS ก่อนเสนอขาย PJW-W1
=
=

กาไรสุทธิของบริษทั
Q0
115,047,138.33 บาท
574,079,945 หุน้

= 0.20 บาทต่อหุน้
EPS1

= EPS หลังเสนอขาย
=
=

PJW-W1

กาไรสุทธิของบริษทั
Q0 + Qw
115,047,138.33 บาท
574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้

= 0.15 บาทต่อหุน้
ดังนัน้
EPS Dilution

=

0.20 บาทต่อหุน้ - 0.15 บาทต่อหุน้
0.20 บาทต่อหุน้

= ร้อยละ 25.00
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3,4 และ 5
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ข้าพเจ้า บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
3/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ระหว่าง เวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิม่ ทุน และการ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1.

การลดทุนและการเพิ่ มทุน
1.1.

1.2.

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 287,040,000 บาท เป็ น
287,039,972.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 55 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้
ละ 0.50 บาท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 287,039,972.50 บาท
เป็ น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่ มทุน

รวม
(บาท)
95,679,991.00

-

-

-

จานวนหุ้น

หุน้ สามัญ
-

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
2.

191,359,982

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)
0.50

ประเภทหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติให้จดั สรรหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขายต่อหุ้น
(บาท)

เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของ
ไม่เกิน
3 หุน้ สามัญ - PJW-W1 จะจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
191,359,982
เดิมต่อ 1
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม
หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1
หุน้
ใบสาคัญแสดง โดยไม่คดิ มูลค่า
(PJW-W1) ทีจ่ ดั สรรให้แก่
สิทธิ PJW- PJW-W1 จ า น ว น
ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
W1
1 หน่ ว ย สามารถ
ถือหุน้
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
ของบริษทั ได้ 1 หุน้
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วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่าหุ้น
บริษทั จะกาหนดวัน
ออกและเสนอขาย
PJW-W1 ภายหลัง
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่
ทุนและการออกและ
เสนอขาย PJW-W1
แล้ว และจะประกาศ

หมายเหตุ
โปรดดู
รายละเอียดใน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
1

จัดสรรให้แก่

2.2.

3.

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3,4 และ 5
ราคาขายต่อหุ้น
วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
(บาท)
และชาระเงิ นค่าหุ้น
โดยมีร าคาใช้สิท ธิ ให้ทราบผ่านระบบ
เท่ า กั บ 3.00 บาท เผยแพร่สารสนเทศ
ต่อหุน้
ของตลาดหลักทรัพย์
ต่อไป

การดาเนินการของบริษทั กรณีทม่ี เี ศษของหุน้
(ก) ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่เต็มจานวน 1 หน่ วย
จากการคานวณ ให้ปัดเศษใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นทีเ่ หลือทิง้ ทัง้ จานวน
(ข) ในการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษัทตามอัตราการใช้สทิ ธิท่รี ะบุไว้ตามเงื่อนไขของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นไม่เต็มจานวน 1 หุ้น บริษัทจะดาเนิ นการปั ดเศษหุ้นนัน้ ทิ้งทัง้
จานวน

กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

ก าหนดวัน ประชุ ม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวัน ที่ 24 มิถุ น ายน 2564 เวลา 13.00น. ณ โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
4.

การขออนุ ญ าตเพิ่ ม ทุ น /จัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุ น ต่ อ หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง และเงื่อ นไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
4.1.
4.2.

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
5.1.
5.2.

6.

การดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การยื่นคาขออนุ ญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้น
สามัญทีอ่ อกและจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (PJW-W1) และหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ทเ่ี กิดจากการใช้สทิ ธิ
ตาม PJW-W1 เข้าเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนและท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ
ต่อไป

เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิม (PJW-W1)
เป็ นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มคี วามยืดหยุ่นทางการเงินสาหรับ
การลงทุนในอนาคต และเพื่อสารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และ/หรือเพื่อชาระหนี้
เมื่อมีการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มคี วามยืดหยุ่นทางการเงิน และเพิม่ สภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษทั
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3,4 และ 5
ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

7.

ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั จะมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจ และการลงทุนที่มากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกาไรของ
บริษทั อันจะส่งผลให้มลู ค่ารวมของกิจการของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ รวมถึงศักยภาพในการจ่ายเงินปั นผลทีส่ งู ขึน้ ด้วย
โดยในปั จจุบนั บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษทั หลังหักภาษีเงินได้สารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ในแต่ละปี (ทัง้ นี้การจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ผล
ประกอบการ แผนการธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อานาจคณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ) ทัง้ นี้ ผู้ถอื หุ้นที่ได้รบั การ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิแ ละใช้สทิ ธิในการซื้อหุ้นแล้ว จะได้รบั สิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุ กประการ
อาทิ สิทธิได้รบั เงินปั นผลตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ตลอดจนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิอกเสียงในทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นต้น
รายละเอี ยดอื่นใดที่ จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่ อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุ มตั ิ การเพิ่ มทุน /
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

8.

ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ตามรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

9.

ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ มี ติเรื่องการเพิม่ ทุน

วัน เดือน ปี
8 พฤษภาคม 2564

2

วัน ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิท ธิในการเข้าร่ว มประชุ ม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่
1/2564 (Record Date)

27 พฤษภาคม 2564

3

วันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

24 มิถุนายน 2564

4

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร PJW-W1

1 กรกฎาคม 2564

5

วันทีน่ ามติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไปจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
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ภายใน 14 วัน นับแต่
วันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3,4 และ 5
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ........................................................กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
(ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร)

ลายมือชื่อ........................................................กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
(นางมาลี เหมมณฑารพ)
(รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4

ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การเรียกประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 36
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน
2. องค์ประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้อง
ขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่
จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
3. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผู้ถอื หุ้น ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉัน ทะจะต้องท าเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจากัด
กาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ค . ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 4
4. การดาเนิ นการประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 39
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมี
มติให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ
เพิม่ เติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ปี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถอื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ท่ผี ู้ถือหุ้น มีส่วนได้เสียเป็ น พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่นื ตามทีก่ ฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั
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6. การแต่งตัง้ กรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15
บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่ งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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วิ ธีการลงทะเบียน ข้อปฎิ บตั ิ สาหรับการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามทีร่ ะบุไว้ มายัง
บริษทั ภายใน วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เมื่อบริษทั ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ห้บริการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link
สาหรับการเข้าร่วมประชุมและคูม่ อื การเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ทท่ี า่ นได้สง่ มาแจ้งบริษทั โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อน
วันประชุม
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ทจ่ี ะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี
ดังต่อไปนี้
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธสี ง่ ข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธสี ง่ ข้อมูลทางเวปไซต์ หรือ QR Code
กรณี ผถู้ ือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูล
ทาง E-Mail หรือ ไปรษณี ย์
1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 6)
โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือของท่าน ให้ชดั เจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม
2. แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM
2.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
• กรณีผถู้ อื หุน้ ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
o สาเนาเอกสารแสดงตนทีร่ าชการออกให้ทย่ี งั ไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงชื่อ-สกุล
ขอให้ผถู้ อื หุน้ แนบหลักฐานประกอบด้วย
• กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้ อบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุและลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุและลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ
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2.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
• กรณีผมู้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้
ถือหุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ทีม่ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา
บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
• กรณีทม่ี กี ารมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้
ถือหุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ทีม่ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา
บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ ด้กล่าว
ข้างต้น
กรณีทเ่ี อกสารหรือหลักฐานทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถ้ อื หุน้ จะต้องแสดง
เอกสารคาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ ลงนามรับรองคาแปล โดยผูถ้ อื หุน้ หรือ โดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้
(ในกรณีเป็ นนิตบิ ุคคล)
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษทั ภายในวันที่ 18 มิ ถนุ ายน 2564
• ช่องทาง E-Mail : ir@pjw.co.th
• ช่องทางไปรษณีย์ : โดยจ่าหน้าซอง :
หนังสือมอบฉันทะ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สานักงานเลขานุการบริษทั
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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กรณี ผถู้ ือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรนิ กส์ (E-EGM) โดยช่องทางเวปไซต์หรือ
QR Code
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่
Scan QR Code

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

2. กรอกข้อมูลของผูถ้ อื หุน้
1. เลขทีบ่ ญ
ั ชีผถู้ อื หลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ตอ้ งระบุคานาหน้า) หากผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลในช่องนี้
3. นามสกุล (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ให้ใส่ช่อื นิตบิ ุคคลในช่องนามสกุล)
4. เลขบัตรประจาตัวประชาชน
5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษทั (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล)
6. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
7. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผูถ้ อื หุน้ และจานวนหุน้ หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผูถ้ อื หุน้
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สาหรับเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-EGM
ii. มอบฉันทะให้บุคคลทัวไปเข้
่
าร่วมประชุม ผ่าน E-EGM
iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”
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กรณี ผูถ้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บันทึกรูปถ่ายผูถ้ อื หุน้
1.1 กดอนุญาตยอมรับให้เวปไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)

1.2
•
•
•
1.3
•
•
•
1.4
1.5
1.6

ถ่ายรูปบัตรประจาตัวประชาชนเต็มใบ
กด “ถ่ายภาพ”
กด “บันทึก”
กรณีทต่ี อ้ งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่”
ถ่ายรูปผูถ้ อื หุน้ พร้อมถือบัตรประจาตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างทีป่ รากฏ)
กด “ถ่ายภาพ”
กด “บันทึก”
กรณีทต่ี อ้ งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่”
กด “ถัดไป”
ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจานวนหุน้ อีกครัง้
กด “เสร็จสิน้ ”

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทัวไปเข้
่
าร่วมประชุม ผ่าน E-EGM
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผูถ้ อื หุน้ (เหมือนกรณีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. บันทึกข้อมูลผูร้ บั มอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
a. ชื่อ-นามสกุล ของผูร้ บั มอบฉันทะ (ภาษาไทย)
b. ชื่อ-นามสกุล ของผูร้ บั มอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
c. แนบไฟล์สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ
d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะทีม่ กี ารกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
e. กด “ถัดไป”
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจานวนหุน้ อีกครัง้
5. กด “เสร็จสิน้ ”
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กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผูถ้ อื หุน้ (เหมือนกรณีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ทีก่ รอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจานวนหุน้ อีกครัง้
5. กด “เสร็จสิน้
หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิ ดให้ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18
มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิ ดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กรณีท่เี อกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารคาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ ลงนามรับรองคาแปล โดยผูถ้ อื หุน้ หรือ โดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
(ในกรณีเป็ นนิตบิ ุคคล)
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)
1. เมื่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีแ่ จ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รบั การตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่าน
จะได้รบั E-Mail จานวน 2 ฉบับจากทางผูใ้ ห้บริการจัดประชุมฯ ซึง่ จะเป็ น Link สาหรับการเข้าร่วมประชุม และ
คู่มอื การเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มอื วิธกี ารใช้งานระบการประชุม E-EGM โดย
ละเอียด กรณีทย่ี งั ไม่ได้รบั E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ให้ตดิ ต่อบริษทั โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเ ล็กทรอนิ กส์ สามารถใช้ได้ กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ ตบุ๊ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มอื ถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว
4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ ฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึง่ สามารถ download ได้ดงั นี้
ระบบ iOS
ระบบ Android

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z
oom.videomeetings
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3. ระบบจะเปิ ดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริม่ การประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่ เมื่อ
ถึงเวลาประชุมเท่านัน้
4. การเข้าสูร่ ะบบผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ขอ้ มูลเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และเลขทีบ่ ตั รประชาชนของผูถ้ อื หุน้
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณี ท่ไี ม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่ า น
ลงคะแนนเสียงเป็ นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วธิ กี ารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีท่ผี ู้เข้าร่วมประชุมติดปั ญหาในการใช้งานระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ทร่ี ะบุไว้ใน E-Mail ทีจ่ ดั ส่งคู่มอื การใช้งานระบบไปให้ท่าน
*** การประชุม E-EGM นี้ จะเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุม
ในรูปแบบเดิ ม ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุ้นไม่เดิ นทางมาที่บริษทั ***
กรณี ผถู้ ือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
ท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบ
ฉันทะ (สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7) โดยระบุผู้รบั มอบฉันทะเป็ นกรรมการอิสระตามท่านใดที่บริษทั ได้กาหนดไว้พร้อม
เอกสารประกอบ ให้บริษทั ภายในวันที่ 18 มิ ถนุ ายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ช่องทาง E-Mail : ir@pjw.co.th
• ช่องทางไปรษณีย์ : โดยจ่าหน้าซอง :
หนังสือมอบฉันทะ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สานักงานเลขานุการบริษทั
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
หมายเหตุ : กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาการลงคะแนนเสียงตามทีท่ ่านได้ระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian)
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กรณี ผ้ถู ือหุ้นที่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและ
ดูแลหุ้น
กรุณานาส่งข้อมูลต่อไปนี้
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รบั มอบอานาจ พร้อมประทับตรา
สาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทo
4. หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ช่องทาง E-Mail : ir@pjw.co.th
• ช่องทางไปรษณีย์ : โดยจ่าหน้าซอง :
หนังสือมอบฉันทะ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สานักงานเลขานุการบริษทั
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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การส่งคาแนะนาหรือคาถามเกี่ ยวข้องกับธุรกิ จ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริ ษัท หรือเกี่ ยวข้องกับ
วาระใดๆ ซึ่งจะพิ จารณาในการประชุม E-EGM
กรณีท่านผูถ้ อื หุน้ มีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรือคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1. ส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้ าให้บริษทั ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ช่องทาง E-Mail : ir@pjw.co.th
• ช่องทางโทรศัพท์ : 0-2150-5988, 0-3483-9130• ช่องทางไปรษณีย์ : โดยจ่าหน้าซอง :
หนังสือมอบฉันทะ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สานักงานเลขานุการบริษทั
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2. ส่งคาแนะนาหรือคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผู้ท่เี ข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง
ระบุช่อื และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผู้ถอื หุน้ เข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง
คาแนะนาหรือคาถามทุกครัง้ บริษทั เปิ ดช่องทางในการส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม ดังนี้
• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat)
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิ ดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์
ของตนเอง หลังจากทีเ่ จ้าหน้าทีค่ วบคุมระบบส่งคาเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิ ดไมค์โครโฟน
หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากคู่มอื การเข้าร่วมประชุมทีถ่ ูก
จัดส่งไปยังอีเมล์ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม)
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. เรื่อ งการส่ง เอกสารยืน ยัน ตัว ตนเพื่อ เข้า ร่ ว มประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ผ่ า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ( E-EGM) ติด ต่ อ
เลขานุการบริษทั เพื่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรณีท่ยี ืนยัน
ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ี
ระบุไว้ใน E-Mail ทีจ่ ดั ส่งคู่มอื การใช้งานระบบไปให้ท่าน
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 6
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)
Registration form for attending the E-EGM through Electronics Meeting Platform
เขียนที.่ ...................................................
Written at
วันที่ ..........................เดือน.............................พ.ศ.................
Date

Month

Year

ข้าพเจ้า....................................................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.........................
I/We,
Identification Card/Passport number
สัญชาติ.......................................อยู่บา้ นเลขที.่ ..................ถนน........................................ตาบล/แขวง.........................
Nationality
Residing at No. Road Subdistrict
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
District
Province
Postal Code
อีเมล์.......................................................โทรศัพท์มอื ถือ............................................................................................
E-mail
Mobile Phone
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม..................................หุน้
As a shareholder of Panjawattana Plastic Public Company Limited, holding a total number of shares.
ข้าพเจ้าขอยืนยืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่
24 มิถุนายน 2564 เริม่ ประชุมเวลา 13.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรุณาส่งลิง้ ค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล
สาหรับเข้าร่วมประชุมสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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.
ลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริม่ ใช้งานวันที่ 14 มิถุนายน 2564)
หรือส่งแบบฟอร์มมายังบริษทั หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษทั ที่
อีเมล ir@pjw.co.th ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 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.......................................................ผูถ้ อื หุน้ /Shareholder
(…………………………………………)
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

5.แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่ ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

อากร
แสตมป์
20 บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
………………………………….
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EMG) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิ จกำรค้ำ เรือ่ ง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------

เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน
สัญชาติ

ถนน

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
(2)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
(3)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน

พ.ศ.

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง
อายุ

ปี

อายุ

หรือ
ปี

อายุ

หรือ
ปี

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(E-EMG) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 20110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
 วำระที่ 1 เรือ่ ง พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออก เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 วำระที่ 2 เรื่อง พิ จำรณำกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริ ษทั ฯครัง้
ที่ 1 (“PJW-W1”) จ ำนวนไม่ เ กิ น 191,359,982 หน่ ว ย เพื่ อ จัด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ น ของ
บริษทั ฯตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 3 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 4 เรือ่ ง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรเพิ่ มทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่ มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 5 เรื่อง พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญที่ ออกใหม่จำนวนไม่เกิ น 191,359,982 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำ ไว้ห้นุ ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสำมัญของบริษทั ฯตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ PJW-W1
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่ 6 เรือ่ ง พิ จำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี
ทีท่ ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
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ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่1/2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EMG) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่
150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
แสตมป์
20 บาท
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียงดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผูถ้ อื
หุ้น ครัง้ ที่1/2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์
(E-EMG) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 20110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ดงั นี้
 วาระที่ 1 เรือ่ ง พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
-45-

หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
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 วาระที่ 2 เรือ่ ง พิ จารณาการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯครัง้
ที่ 1 (“PJW-W1”) จ านวนไม่ เ กิ น 191,359,982 หน่ ว ย เพื่ อ จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ถู ื อ หุ้น เดิ นของ
บริษทั ฯตามสัดส่วนการถือหุ้น
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 3 เรื่อง พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และการแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4 เรื่อง พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนบริ ษัท และแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 5 เรื่อง พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ ออกใหม่จานวนไม่เกิ น 191,359,982 หุ้น มูล
ค่าที่ ตรา ไว้ห้นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ PJW-W1
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 6 เรือ่ ง พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี
ที่ท่ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่1/2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยจะจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EMG) เท่านัน้ ณ ห้องประชุม บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่
150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 8

รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอให้ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะ

ชื่อ

รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์

อายุ

57 ปี

ไทย
สัญชาติ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
ที่อยู่
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
7 ซอยรามคาแหง 118 แยก 34 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
จานวน 3 บริษทั ได้แก่
1. ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
2. ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
3. ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

-

ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทาให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

-ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

หุน้ สามัญจานวน 156,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.03

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 8

รายละเอียดกรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอให้ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะ

ชื่อ

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

อายุ

56 ปี

ไทย
สัญชาติ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
ที่อยู่

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
179/97 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

- ไม่มี -

กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 2 บริษทั ได้แก่
- บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- บริษทั แฮปปี้ เมมโมรี่ จากัด

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทาให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

-ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการ
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

-ไม่ม-ี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-50-

