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ที่ บมจ.2564/012
2 มิถุนายน 2564
เรื่อง

แจ้งเปลีย่ นรูปแบบและยกเลิกสถานทีใ่ นการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
เป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านัน้

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้จดั การประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เริม่ ประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 นัน้
เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็ นระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ
จานวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กรรมการบริหารซึง่ ได้รบั มอบอานาจจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรให้เปลีย่ นรูปแบบและยกเลิกสถานทีใ่ นการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เป็ นรูปแบบการประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ (E-EGM) เท่ า นั ้น โดยไม่ มี ก ารจัด การประชุ ม ที่ โ รงแรมโกลเด้ น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอริ น
กรุงเทพมหานคร แต่อย่างใด
ทัง้ นี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ให้คงเดิมตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี หากผูถ้ อื หุน้ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังกล่าว สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษั ทได้กาหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2564 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีขนั ้ ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EEGM) ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)
เลขานุการบริษทั

1

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

แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิ 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.
ข้าพเจ้าขอยืนยืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ 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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ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)
บริษัทจะจัดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ อาคารสานักงาน
เลขที่ 150/62 หมู่ท่ี 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ภายใต้พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุม
ออนไลน์ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ติ นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่
1/2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้
1. ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 บริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่ง แนบท้ายหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564
ลาดับที่ 7) ให้แก่บริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสาร
ประกอบมาตามทีอ่ ยู่ดา้ นล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษทั ทีอ่ เี มล ir@pjw.co.th ภายในวันที่ 18
มิถุนายน 2564
โดยจ่าหน้าซอง :
หนังสือมอบฉันทะ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สานักงานเลขานุการบริษทั
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสาร 0-2150-5987
1.2 กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษทั เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ ที่ระบุใน
ข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษทั ที่ อีเมล ir@pjw.co.th ภายในวันที่ 18 มิถุนายน
2564
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รบั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
2.1 การยืนยันตัวตนของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้ร ับมอบฉัน ทะจะต้อ งลงทะเบีย นโดย QR Code หรือ ลิง ค์ (เริ่ม ใช้งานวัน ที่ 14 มิถุ นายน
2564) หรือส่งแบบลงทะเบียน และสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบ
ฉันทะ (ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษทั ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในข้อ 1.1 ข้างต้น
หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษทั ทีอ่ เี มล ir@pjw.co.th ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ภายหลังจากทีผ่ ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้ยนื ยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษทั ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ อื
หุน้ ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้
ที่ 1/2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กาหนดแล้ว
ลิ้งค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลทีผ่ ถู้ อื หุน้ หรือ
ผู้ ร ับ มอบฉั น ทะได้ ล งทะเบี ย นไว้ ก ับ บริ ษั ท เพื่ อ ใช้ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านทางระบบของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 วันก่อนวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)) โดยผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้
ทัง้ นี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษทั สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต
หรือโทรศัพท์มอื ถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบ้าน
พืน้ ฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้ แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธกี ารทัง้ แบบมาด้วยตนเอง และ
การมอบฉันทะ
กรณีมขี อ้ สอบถามเกีย่ วกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษทั โอเจ
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด โทรศัพท์ 097-087-2591 หรือ 089-527-5588 หรือโดยอีเมลผูป้ ระสานงาน
OJ@ojconsultinggroup.com
3. การส่งคาถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุมและเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมี
ค าถามที่ป ระสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็น ใดของระเบียบวาระการประชุมครัง้ นี้ หรือ ข้อ มูลอื่น ๆ ของบริษัท
สามารถส่งคาถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษทั ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล ir@pjw.co.th
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