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ที่ บมจ.2564/010
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

การลดทุนและเพิม่ ทุน การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และการกาหนด
วันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (PJW-W1)
2. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 ของบริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ได้มมี ติทส่ี าคัญดังนี้
1. อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1 (“PJW-W1”) จานวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
ฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่ คดิ มูลค่า โดยมีอตั ราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิง้ ) ทัง้ นี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
จะมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันทีอ่ อก และมีอตั ราการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ 1 หุน้ ในราคา 3 บาทต่อหุน้ เว้นแต่มกี ารปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดของ
ข้อมูลทัวไปของใบส
่
าคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
บริษทั ฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (Record Date) ในวันที่
30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้ การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่ นอน ขึ้นอยู่กบั การได้รบั อนุ มติจาก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ในการนี้ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษั ท ฯ หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการ บริษัทหรือกรรมการผู้มอี านาจกระทาการแทนบริษัทฯมอบหมาย เป็ นผู้มอี านาจในการ
ดาเนินการใด ๆ เกีย่ วกับการออก และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง)
การกาหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกาหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ PJW-W1 โดยรวมถึง การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้ จานวนหรือหลาย
คราว อัตราการจัดสรร วิธกี ารชาระราคา อัตราการใช้สทิ ธิราคาใช้สทิ ธิและการคานวณราคาใช้สทิ ธิ (รวมถึง
ส่วนเพิม่ ใด ๆ) การกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
วันใช้สทิ ธิครัง้ แรกและวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย และข้อกาหนด หรือรายละเอียดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และให้บุคคล
ดัง กล่ า วมีอ านาจในการเข้า เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญ ญา ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทัง้
ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 การนา
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ใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน ในการ
ดาเนินการขออนุ ญาตต่อหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง และแต่งตัง้ และมอบหมายบุคคลอื่ นทีม่ คี วามเหมาะสมให้
เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการต่างๆ ข้างต้น
2. อนุ ม ัติใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารลดทุ น จดทะเบีย นของ บริษัท ฯ จาก
287,040,000 บาท เป็ น 287,039,972.50 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย จานวน
55 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน รวมถึงมอบอานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการ
ผูม้ อี านาจกระทาการแทนบริษทั มอบหมาย มีอานาจดาเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
3. อนุ ม ัติใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท ฯ จาก
287,039,972.50 บาท เป็ น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 191,359,982 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกับ การลดทุ น จดทะเบีย น รวมถึ ง มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการ หรือ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผู้มอี านาจกระทาการแทนบริษทั มอบหมาย มีอานาจดาเนินการใด ๆ
ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
4. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวนไม่เ กิน
191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษัทฯตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (รายละเอียดเพิม่ เติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ในสิง่ ทีส่ ง่
มาด้วย 2)
5. อนุ มตั ิให้กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมื่อที่ 2 เมษายน 2564

วาระที่ 2

พิจารณาการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1
(“PJW-W1”) จานวนไม่เกิน 191,359,982 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทั ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จานวนไม่เกิน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
PJW-W1

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2

Panjawattana Plastic PCL.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Registration No. 0107554000208
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

โดยมอบอานาจให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลทีป่ ระธานกรรมการบริหารมอบอานาจในการ
ดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ รวมถึงการออกหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 การแก้ไขเปลีย่ นแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ
ของการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 และการพิจารณาแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 หากบริษทั ประสบปั ญหาหรือเกิด
ความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
หรือเกิด
เหตุการณ์ทม่ี คี วามจาเป็ นต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดดังกล่าว
ตามความจาเป็ นหรือตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ตอ้ งอยู่ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกาหนดไว้
6. มีมติอนุ มตั กิ าหนดให้วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)
เลขานุการบริษทั
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รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PJW-W1

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) ครังที
้ ่ 1 (PJW-W1) ที่จดั สรรให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั
1. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท 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 30 มิถุนายน 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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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 ว งระยะเวลา 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 ท่ีผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ และมีบุคคลที่ไม่ ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม ใช้สทิ ธิซ้ือหุ้น สามัญ 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

หน้าที่ 5

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PJW-W1

ดังนัน้
EPS Dilution

=

0.20 บาทต่อหุน้ - 0.15 บาทต่อหุน้
0.20 บาทต่อหุน้

= ร้อยละ 25.00

หน้าที่ 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
(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
โดยมีร าคาใช้สิท ธิ
1

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่าหุ้น
บริษทั จะกาหนดวัน
ออกและเสนอขาย
PJW-W1 ภายหลัง
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่
ทุนและการออกและ
เสนอขาย PJW-W1
แล้ว และจะประกาศ
ให้ทราบผ่านระบบ

หมายเหตุ
โปรดดู
รายละเอียดใน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
1

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
จัดสรรให้แก่

2.2.

3.

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขายต่อหุ้น
วัน เวลา จองซื้อ
(บาท)
และชาระเงิ นค่าหุ้น
เท่ า กั บ 3.00 บาท เผยแพร่สารสนเทศ
ต่อหุน้
ของตลาดหลักทรัพย์
ต่อไป

หมายเหตุ

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

2

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
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
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและใช้สทิ ธิในการซื้อหุ้นแล้ว จะได้รบั สิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุ กประการ
อาทิ สิทธิได้รบั เงินปั นผลตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ตลอดจนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิอกเสียงในทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นต้น
รายละเอี ยดอื่นใดที่ จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อ ใช้ 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

30 มิถุนายน 2564

5

วันทีน่ ามติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไปจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

3

ภายใน 14 วัน นับแต่
วันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

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

ลายมือชื่อ........................................................กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
(นางมาลี เหมมณฑารพ)
(รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร)

4

