
แนวทางการปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมการประชุม

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหบุคคลท่ีเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุมเสี่ยงในชวง

ระยะเวลานอยกวา 14 วันกอนวันประชุมเขารวมการประชุมตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวของของกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูที่แสดงอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเขารวม

การประชุม

3. ผูถือหุนที่ถูกปฏิเสธไมใหเขารวมการประชุมเนื่องจากเหตุผลขางตนอาจมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ เขาประชมุแทนตนเอง

4. บริษัทฯ แนะนําใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมแทน

ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีระบุในหนังสือเชญิประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2564

5. ผูเขารวมประชุมทุกทานจะตองผานการตรวจคัดกรองบริเวณหนาหองประชุมตามแนวทาง

การปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และตองสวมใสหนากากตลอดระยะเวลาท่ีเขารวมการประชุม

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศใชมาตรการใด ๆ เพ่ิมเติมตอไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จาํกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

วันศุกรที่ 23เมษายน 2564เวลา15.00น.

ณหองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ

เลขท่ี3/250ซอยมหาดเล็กหลวง2ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330
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ท่ี TPAC.004/2564

วันที1่ เมษายน 2564

เร่ือง เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

2. รายงานประจําป 2563 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสตามQR Code ที่ระบุ)

3. ขอมูลและประวัติของบุคคลที่ไดรบัการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ

4. นิยามของกรรมการอิสระ

5. คาตอบแทนกรรมการประจําป 2564

6. ขอมูลและประวัติของผูสอบบัญชี

7. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

8. รายช่ือกรรมการอิสระสําหรับการมอบฉันทะ

9. ขอบังคับของบริษัทพลาสติคและหีบหอไทยจํากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

10. คําช้ีแจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารท่ีตองแสดงเพ่ือเขารวมการประชุมผูถือหุน

11. แบบคําขอรายงานประจําป

12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ไดมีมติ

ใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564ในวันศุกรที่ 23เมษายน2564เวลา15.00น. ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา

กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดํา ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ก รุงเทพมหานคร 10330

เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

การลงคะแนน เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือ

วันที่ 21เมษายน 2563 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)ภายใน14 วันนับแตวันประชุม และกระทรวง

พาณิชยภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนไดเผยแพรรายงาน

การประชุมดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 1 จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2563 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563
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ความเห็นของคณะกรรมการ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ห็ น ว า ไ ด มี ก า ร บั น ทึ ก ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุม ส า มั ญ ผู ถื อ หุ น

ประจําป 2563ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  21เมษายน 2563 ไวอยางถูกตองครบถวนแลว

จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563ดังกลาว

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออ กเสียงลงคะแนนโดยไมนับ คะแนน เสียงของผูที่ งดออกเสียงเปนฐาน

ในการนับคะแนน

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นในรอบ

ป2563ปรากฏอยูในรายงานประจําป2563 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสตามQR

Codeที่ระบุในเอกสารแนบ 2จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันท่ี31ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่

31 ธันวาคม2563ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 รับทราบ

การลงคะแนน เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ . 2535 (รวมทั้งที่ มี

การแกไขเพิ่มเ ติม) (“พ.ร.บ . บริษัทมหาชน ”) และขอบังคับขอ44ของบริษัทฯ

กําหนดใหบริษัทฯ จัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนณวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

ฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติทั้งนี้งบ

การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563

ซ่ึงผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีปรากฏอยูในรายงานประจําป 2563 ในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสตามQR Codeที่ระบุในเอกสารแนบ  2จึงเห็นควรเสนอให

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563ซ่ึงผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว

มีความถูกตองตามหลักการบัญชี รับรองทั่ วไป แ ละไดผานการพิจารณาขอ ง

คณะกรรมการตรวจสอบแลว จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่  31
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ธันวาคม 2563ซ่ึงผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลวดังกลาว

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออ กเสียงลงคะแนนโดยไมนับ คะแนน เสียงของผูที่ งดออกเสียงเปนฐาน

ในการนับคะแนน

วาระท่ี5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563

และการจายเงินปนผล

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอบังคับขอ 47 ของบริษัทฯ กําหนดให

บริษัทฯ ตองจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ  5 ของกําไรสุทธิประจําป

หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาเงินสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ  10

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯนอกจากนี้ มาตรา 115แหงพ. ร.บ. บริษัทมหาชนและ

ขอบังคับขอ 46ของบริษัทฯ กําหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก

เงินกําไรโดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุนหุนละเทาๆกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ  30 ของกําไรสุทธิ

ประจําปหลังหกัภาษเีงินไดนิติบุคคล และเงินสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ

อาจเปล่ียนแปลงการจายเงินปนผลโดยข้ึนอยู กับความตองการของสภาพคลอง

ทางการเงินกระแสเงินสดสําหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความตองการ

ดานอื่นๆในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป

2563 เปนจํานวน 156,013,124 บาทและ 321,979,451 บาท ตามลําดับ และมีกําไร

สะสมซ่ึงยังไมไดจัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวน 696,595,577 บาทและ

912,545,432 บาท ตามลําดับ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 326,550,000 บาท ดังน้ัน

บริษัทฯ จึงตองจัดสรรกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายอีกจํานวน4.05 ลานบาท

ซ่ึงจะทําใหทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ  10 ของทุนจดทะเบียนตามที่พ.ร.บ .

บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯกําหนดจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่31ธันวาคม

2563และการจายเงินปนผลดังตอไปน้ี

(1) จัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

จํานวน 4.05 ลานบาทเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายและ

(2) จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563ใหแก
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ผูถือหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินท้ังส้ินไมเกิน  95,352,600บาท หรือในอัตรา

0.292 บาทตอหุน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ

เงินปนผล (Record Date)ในวันท่ี 10พฤษภาคม 2564

อัตราการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี31ธันวาคม2563

ที่เสนอในคร้ังนี้เทากับรอยละ 30.0โดยคํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ หักจํานวนเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป  2563 ตามท่ีเสนอ ดังนั้น

อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจึงสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในชวงป 2560-2562และป2563 มีดังตอไปนี้

รายละเอียด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2561 2562 2563

กําไรสุทธิ

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)

107,410,764 55,466,165 62,053,919 156,013,124

กําไรสะสมทียั่งไมไดจัดสรร

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)

482,308,530 530,856,656 585,451,203 696,595,577

กําไรสุทธิ

(งบการเงินรวม) (บาท)

107,410,764 31,476,668 138,841,442 321,979,451

กําไรสะสมทียั่งไมไดจัดสรร

(งบการเงินรวม) (บาท)

482,308,530 506,706,017 636,264,620 912,545,432

จํานวนหุนชําระแลว (หุน) 253,817,676 253,817,676 326,549,999 326,549,999

เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 0.13 - 0.125 0.292

รวมเงินปนผลจายท้ังส้ิน(บาท) 32,996,298 - 40,818,750 95,352,600

อัตราการจายเงินปนผล(รอยละ) 30.7 N/A 30.1 30.0

อัตราเงินปนผลตอบแทน/1 (รอยละ) 1.12 N/A 1.25 2.35

/1อัตราเงินปนผลตอบแทนคํานวณจากราคาปดของหุนของบริษัทฯ ในแตละชวงระยะเวลาของการดําเนินงานในปน้ันๆ
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564พิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับป ส้ินสุดวันที่31ธันวาคม2563และ

การจายเงินปนผลดังตอไปนี้

(1) จัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

จํานวน 4.05 ลานบาทเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ

(2) จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563ใหแก

ผูถือหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินท้ังส้ินไมเกิน  95,352,600บาท หรือในอัตรา

0.292 บาทตอหุน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ

เงินปนผล (Record Date)ในวันท่ี 10พฤษภาคม 2564

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออ กเสียงลงคะแนนโดยไมนับ คะแนน เสียงของผูที่ งดออกเสียงเปนฐาน

ในการนับคะแนน

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา71แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอบังคับขอ18ของบริษัทฯ กําหนดให

กรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูทั้งหมด

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน

สามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับหน่ึงในสาม

ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินจํานวน 8 ทาน ดังน้ัน ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป2564จึงมีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  3 ทาน

ซ่ึงมีรายช่ือดังตอไปน้ี

1. นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน

2. นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

3. นายยาโชวาดัน โลเฮีย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสให

ผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะไดรับ

คัดเลือกเปนกรรมการในการประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป  2564 ลวงหนา

ในชวงระหวางวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม  2564อยางไรก็ตาม
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ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลใดเปนกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (โดยกรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย)

ไดพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกต้ังเปนกรรมการทั้ง 3

ทานอยางรอบคอบและระมัดระวัง  และเห็นวาบุคคลทั้ ง  3 ทานมีคุณสมบั ติ

ที่ครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลท่ีได รับ

การเสนอช่ือเพื่อรับเลือกต้ังเปนกรรมการอิสระดังกลาวมีคุณสมบัติที่จะสามารถ

ใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี รายละเอียด

เกี่ยวกับบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการและนิยามของกรรมการ

อิสระปรากฏตามเอกสารแนบ  3และเอกสารแนบ 4ตามลําดับ จึงเห็นควรเสนอให

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการทั้ง3 ทาน ใหกลับเขาดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย)ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลที่ไดรับ

การเสนอช่ือเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการทั้ง 3 ทานไดผานกระบวนการกล่ันกรองที่

เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแลวและมีความเห็นสอดคลองกับ

คําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  (โดยกรรมการที่ไมมีสวน

ได เ สีย )  วาบุคคลท่ีได รับการเสนอช่ือเพื่อ รับเลือก ต้ังเปนกรรมการท้ัง  3 ทาน

มีคุณสมบัติที่ครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคล

ที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกต้ังเปนกรรมการอิสระดังกลาวมีคุณสมบัติที่จะสามารถ

ใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ จึงเห็นควรเสนอให

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการทั้ง3 ทาน

ใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออ กเสียงลงคะแนนโดยไมนับ คะแนน เสียงของผูที่ งดออกเสียงเปนฐาน

ในการนับคะแนน

หมายเหตุ เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในการเลือกต้ังคณะกรรมการ

ครั้งนี้บริษัทฯจะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2564 พิจารณาลงคะแนนเสียง

เปนรายบุคคล
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วาระท่ี7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา90แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอบังคับขอ34ของบริษัทฯกําหนดให

กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือตามท่ีที่ประชุมผูถือหุน

กําหนด

ในการนี้ บริษทัฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาทบทวนคาตอบแทนของ

กรรมการเปนประจําทุกป และนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหพิจารณาเห็นชอบและ

บรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนเพื่อใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดทบทวนคาตอบแทนกรรมการสําหรับ

ปส้ินสุดวันท่ี31ธันวาคม2564อยางระมัดระวังโดยพิจารณาจากผลประกอบการของ

บริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ

กรรมการชุดยอย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่อยูในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน

กับบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการสําหรับป ส้ินสุดวันที่31ธันวาคม2564 เปนจํานวนเงินทั้ ง ส้ินไม เกิน

3,830,000 บาท ทัง้น้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและมีความเห็นสอดคลองกับคําแนะนําของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป  2564 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับ

ป ส้ินสุดวันท่ี31ธันวาคม2564 เปนจํานวนเงินท้ังสินไมเ กิน  3,830,000 บาท

ตามท่ีเสนอขางตน

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองได รับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยนับคะแนนเสียงของผูที่งด

ออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31

ธันวาคม 2564

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา120แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอบังคับขอ41 (5)ของบริษัทฯ กําหนดใหท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

ทุกปในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในปท่ีผานมา และมีความเห็นวาในปท่ีผานมา
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ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาที่ เปน

ผูสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ ไดเปนอยางดีและไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใดอีกทั้งคาสอบบัญชีที่ เสนอมี

ความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง

ผูสอบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งมีรายช่ือดังตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี31ธันวาคม2564

(1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุลผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ

(2) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ

(3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนทผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ

(4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ

(5) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่นที่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดกําหนดและกําหนด

คาสอบบัญชีสําหรับป ส้ินสุดวันที่31ธันวาคม2564 เปนจํานวนเงินทั้ ง ส้ินไม เกิน

2,790,000 บาท ซ่ึงเทากับคาสอบบัญชีสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31ธันวาคม2563ท้ังน้ี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบ ริษัทไดพิ จารณาและมีความเ ห็นสอดคลองกับ คําแนะนํ าของ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564

พิจารณาอนุ มั ติการแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดแก

(1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุลผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3516 และ/หรือ

(2) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4521 และ/หรือ

(3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนทผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3972 และ/หรือ

(4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807และ/หรือ

(5) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6014 และ/หรือ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่นที่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดกําหนด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันท่ี31ธันวาคม2564 และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันท่ี

31ธันวาคม2564 เปนจํานวนเงินท้ังส้ินไมเกิน 2,790,000 บาทตามท่ีเสนอขางตน

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และอ อกเ สียงลงค ะแ นนโดยไมนับ คะแนนเ สียงของ ผู ที่ งดออกเสียงเปนฐาน

ในการนับคะแนน
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วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)

ตามมาตรา105 แหงพ.ร.บ.บริษทัมหาชนกําหนดวาเม่ือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาวาระการประชุมตาม

ระเบียบวาระที่แจงไวในหนังสือเ ชิญประชุมเ รียบรอยแลวผู ถือหุนซ่ึงมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่ งในสามของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดสามารถขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือ

เชิญประชุมก็ไดทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564

เปนการลวงหนาในชวงระหวางวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑและข้ันตอนซ่ึงได

เปดเผยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.tpacpackaging.com อยางไรก็ตาม เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ไมมี

ผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564ในวันศุกรที่23

เมษายน 2564เวลา 15.00น. ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี  3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ

แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330โดยแผนทีข่องสถานทีจั่ดประชมุมีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 12

นอกจากนี้ เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวม

การประชุมไดดวยตนเอง และประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุน

สามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งซ่ึงมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ  8และมี

คุณสมบัติตามที่ กําหนดในเอกสารแนบ  4ใหเปนผู รับมอบฉันทะของตนได  โดยสงหนังสือมอบฉันทะ(หนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข.สําหรับผูถือหุนในกรณีทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.สําหรับกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุน

ตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนโดยแบบหนังสือมอบฉันทะใน

แบบตาง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ7)พรอมเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 10 มายังเลขานุการบริษัทท่ี

เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ภายในวันท่ี 9เมษายน 2564

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2564 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2563 ในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสตาม QR Codeที่ระบุในเอกสารแนบ 2 อยางไรก็ตาม ผูถือหุนสามารถขอรายงานประจําป 2563

ในรูปแบบสิ่งพิมพไดตามวิธีการที่กําหนดในเอกสารแนบ 11

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ตามขอบังคับของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนด

ในเอกสารแนบ 9ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะใหผูถือหุนศึกษาคําช้ีแจงการมอบฉันทะการลงทะเบียนและเอกสารที่ตอง

แสดงเพ่ือเขารวมการประชุมผูถือหุนตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 10และเพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป  2564เปนไปดวยความสะดวก บริษัทฯ จะใหทานผู ถือหุนและผู รับมอบฉันทะเร่ิมลงทะเบียน

เพ่ือเขารวมการประชุมไดต้ังแตเวลา14.00น.ของวันประชุมเปนตนไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะใชระบบ  Barcode

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรม

การลงทะเบียนพรอมกับเอกสารประกอบอื่น ๆตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 10มาแสดงในวันประชุมดวย

http://www.tpacpackaging.com/
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อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 (Record Date) ในวันที่ 23มีนาคม 2564

ทั้ งนี้  บริษัทฯ ได ติดตามสถานการณการแพรระบาดของไว รัสโคโรนา  2019 (COVID-19)

มาโดยตลอด และมีความหวงใยผูเขารวมประชุม โดยบริษัทฯ มีความจําเปนจะตองดําเนินการตามขอกําหนด แนวทาง

และคําแนะนําที่สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดประกาศกําหนดโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแนวทาง

การปฏิบติัสําหรับการเขารวมการประชุมภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซ่ึงอาจมี

การเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑของหนวยงานกํากับที่เก่ียวของและหากมีความจําเปน บริษัทฯ อาจตองเปล่ียนรูปแบบ

การจัดการประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป  2564 เปน รูปแบบการประชุมผานส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส   )E-Meeting)

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยในกรณีดังกลาว บริษัทฯ จะแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนาผานชองทางการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

(นายเควิน คูมาร ชารมา)

ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

________________________________________________________________________________

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ไดจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563เวลา 15.00 น. ณ หองสัมนา บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูเลขท่ี 77

ซอยเทยีนทะเล 30 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150

เร่ิมการประชุม

นายธีรพล สูญพนไรทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุมแจงใหที่ประชุมทราบถึงขอมูล

ท่ัวไปเก่ียวกับจาํนวนทุนและหุนของบริษัทฯ ดังน้ี

ทุนจดทะเบียน 326,550,000.00 บาท

แบงออกเปน 326,550,000 หุน

ทุนชําระแลว 326,549,999.00 บาท

เปนหุนที่ออกและจําหนายแลว 326,549,999 หุน

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท

โดย ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเมือ่วันที่ 20 มีนาคม 2563นั้น บริษัทฯ มีผูถือหุนรวมจํานวน678 ราย แบงเปนผู

ถือหุนสัญชาติไทยจํานวน  669ราย ถือหุนรวมกัน 305,229,948หุน หรือคิดเปนรอยละ  93.47ของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ และผูถือหุนสัญชาติตางดาวจํานวน  9 ราย ถือหุนรวมกัน  21,320,051หุน หรือ

คิดเปนรอยละ 6.53ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

การประชุมในคร้ังนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  58ราย

โดยเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเองจํานวน  9 ราย และเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนจํานวน  49 ราย นับจํานวนหุน

ไดท้ังสิ้น288,729,342 หุน หรือคิดเปนรอยละ 88.42 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ครบเปน

องคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับขอ  38 ของบริษัทฯ ซ่ึงกําหนดวาตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุม

ไมนอยกวาย่ีสบิหาราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัทฯ
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นายเควิน คูมาร ชารมา ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริษัทฯ ทําหนาท่ีเปนประธาน

ที่ประชุม (“ประธานฯ”)โดยประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

ท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี

กรรมการท่ีเขารวมประชุม

1. นายเควิน คูมาร ชารมา ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมบริษัทฯ

2. นายธีรวิทย บุษยโภคะ กรรมการ / กรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กลุมธุรกิจ

ประเทศไทย

3. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

4. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน

5. นายกรานต ฉายาวจิิตรศิลป กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /

กรรมการตรวจสอบ

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร

7. นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร

8. นายอานิล กุมาร โคลิ กรรมการ / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายเทคนิค

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม

1. นายวรพงษ วุฒิพฤกษ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ

2. นายคณิต ธนาวุธิไกร ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี

ท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุม

1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อวีาย จํากัด

2. นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด

จากนั้น ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายธีรวิทย บุษยโภคะ กรรมการผูจัดการ เปนผู ดําเนินการประชุม

โดยนายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดมอบหมายใหนายธีรพล สูญพนไร เลขานุการในที่ประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามขอบังคับขอ 40 ของบริษัทฯ เร่ืองการออกเสยีงลงคะแนน ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุน

ท่ีตนเองถืออยู โดยหนึง่หุนเทากบัหน่ึงเสียง
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2. เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ไดนําระบบบารโคดมาใช

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยผูถอืหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนท่ีจุดลงทะเบียนเขาประชุม

3. บรษิทัฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวย

หรืองดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น หากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดไมเห็นดวยหรืองดออก

เสียง ใหทานลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พรอมท้ังลงลายมือช่ือ

กํากับการออกเสียง แลวยกมือข้ึนเพื่อใหเจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนน สําหรับผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะที่ออกเสียงเห็นดวยไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่

ไมไดสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นดวย อยางไรก็ดี บริษัทฯ ขอใหผูถือ

หุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีออกเสียงเห็นดวยทําเคร่ืองหมายเห็นดวยในบัตรลงคะแนน และสงบัตร

ลงคะแนนดังกลาวใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ หลังเสร็จสิน้การประชุม

4. กรณีผูรบัมอบฉันทะท่ีไดมีการลงคะแนนเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะเรียบรอยแลวนั้น จะไมมีการ

แจกบัตรลงคะแนน โดยบริษทัฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสอืมอบฉันทะท่ีมอบไวให

นั้น

5. บัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะไมนํามาเปนฐานในการนับคะแนน ยกเวนในวาระที่  6ซึ่ง

จะนําบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย มานับรวมเปนฐานในการนับคะแนนเสียงดวย

6. กรณีท่ีจะถือเปนบัตรเสีย คือ

6.1 การลงคะแนนเสียงเกินกวาหนึ่งชอง

6.2 การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวนกรณีคัสโตเดียน)

6.3 การลงคะแนนเสียงโดยไมมีลายมือช่ือกํากับ

6.4 กรณีขีดฆาแกไขการลงคะแนน แตไมลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆา

6.5 กรณีมีการขีดฆาบัตรท้ังบัตร

กอนลงมติในแตละวาระ บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี้ โปรดยกมือพรอมทั้งแจงช่ือและนามสกุลของทานกอนการซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นตอไป

ในการประชุมคร้ังน้ี นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดประกาศเชิญชวนใหผูถือหุนรายยอยสงตัวแทนจํานวน  2 ราย

เพื่อเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ คุณสุชีรา สิงหกุลและคุณธนินท เธียรวิฑิตไดแสดงความประสงค

เปนพยานในการตรวจนับคะแนน นอกจากนี้นายเมธี อันอดิเรกกุลตัวแทนผูถือหุนรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผู

ลงทุนไทย ทําหนาที่เปนพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้น นายธีรวิทย

บุษยโภคะ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดระบุไวในหนงัสือเชิญประชุมดังตอไปน้ี
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วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีเสียสละเวลาอันมีคามาเขารวมการประชุมผูถือหุนในคร้ังนี ้และกลาวขอบคุณ

ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษาของบริษทั

วาระนี้เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระนี้

*************************************************************************************************

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2 ประจําป 2562

นายธีรวิทย บุษยโภคะ แจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี  2

ประจาํป 2562ซึ่งจดัข้ึนเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม และตอกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาตามที่

กฎหมายกําหนด ตลอดจนไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ1 ของ

หนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  2 ประจําป 2562 ซึ่งจัด

ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ไวอยางถูกตองครบถวนแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถาม จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2 ประจําป

2562ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15ตุลาคม 2562 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 288,729,342 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (58 ราย) 288,729,342 100
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หมายเหตุ:   มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเปนฐานในการนับ

คะแนน

*************************************************************************************************

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดําเนินงานประจําป  2562 และอนุมัติงบการเงินประจําป  2562 ส้ินสุดวันที่

31 ธันวาคม 2562

นายธีรวิทย บุษยโภคะ แจงใหที่ประชุมทราบวา กอนพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทมีนโยบายการ

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกลาว บริษัทไดเปดเผยบนเว็ปไซตของบริษัท

ผลการดําเนนิงานในป 2562 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกรง จากการลงทุนใน 3 ประเทศ (ไดแก ไทย,

อินเดีย,และ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส) ดวยฐานลูกคาและฐานการผลิตที่สามารถผลิตสินคาไดหลายรูปแบบ ทั้งกลุมลูกคาใน

ไทย และ SUNPET (ซึ่งมีฐานการผลิตอยูในประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส)

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิอยูท่ี 163.1 ลานบาท และ 22.7 ลานบาทในป 2562 และ 2561 ตามลําดับ

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ไดมีมติ ดังตอไปนี้)

· ลดทุนจดทะเบียน หุนที่ไมไดออกจําหนาย จํานวน 1,182,324 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

· เพิ่มทุนจดทะเบียน และออกจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 72,732,324 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดย

ทําการจดทะเบียน เพิ่มทุนชําระแลวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองผลการดําเนินงานประจําป  2562และ

อนุมัติงบการเงินประจําป 2562สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอิสระ

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผูถือหุนไดแสดง

ความคิดเห็นและซกัถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผูถือหุน ดังสรุปไวตอนทายของวาระน้ี จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ

ในวาระนี้

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองผลการดําเนินงานประจําป  2562 และอนุมัติงบการเงิน

ประจาํป 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี
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มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 288,729,342 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (58 ราย) 288,729,342 100

หมายเหตุ:  มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเปนฐานในการนับ

คะแนน

คําถาม / คําตอบ

คาํถาม นายเมธี อันอดิเรกกุล สอบถามวา (1) สนิคาในกลุมใดของบริษัทฯ ที่เพิ่มข้ึนจนสงผลใหรายได

ของบริษัทเพิ่มข้ึน (2) การที่มีการรณรงคในการลดการใชพลาสติกมีผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานในอนาคตหรอืไมอยางไร

คําตอบ นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา (1) ยอดขายสินคาของบริษัทมีการเพิ่มข้ึนในทุก

กลุมโดยรวม (2) บริษัทผลิตสินคาที่ มีความสะอาด, สินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน ใน

กลุม อาหารและเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ และเครื่องใชในบาน นอกจากนี้ยังมีการทํางานอยาง

ใกลชิดกับลูกคาในการพัฒนาผลิตภัณใหมๆ ใหสามารถนํากลับมาใชได เผื่อเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมที่เปนกระแสอยูในปจจุบัน

*************************************************************************************************

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําป 2562 และการจายเงินปนผลสําหรับป 2562

นายธีรวิทย บุษยโภคะ แจงใหท่ีประชุมทราบวาเนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปท่ีผานมา จาก

255,000,000 บาท เปน 326,550,000บาท ทําใหตองจัดสรรกําไรสทุธิเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมในปน้ีจํานวน

3.105 ลานบาท หรอืคิดเปนประมาณรอยละ 5 ของกําไรสทุธิของบริษัท ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลเปนเงินสด

จํานวน 0.125 บาทตอหุน รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงินไมเกิน 40.82 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ  30

และ 69 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และทุนสํารองตามกฎหมาย ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบรษิทัตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ซึ่งกําหนดวา บริษัทจะจายเงินปนผลไม

นอยกวารอยละ 30 ของกําไรสทุธิของบริษัทหลังหักภาษเีงินไดนิติบุคคล และทุนสาํรองตามกฎหมาย
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คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม

จํานวน 3.105ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และอนุมัติจายเงินปนผลเปนเงิน

สดจาํนวน 0.125 บาทตอหุน ซึ่งจายจากผลการดําเนินงานสําหรับป 2562 โดยวันกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล

(Record Date) คือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผูถือหุนไดแสดง

ความคิดเห็นและซกัถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผูถือหุน ดังสรุปไวตอนทายของวาระน้ี จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ

ในวาระนี้

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําป  2562

และการจายเงินปนผลสําหรับป 2562 ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 288,729,342 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (58 ราย) 288,729,342 100

หมายเหตุ:  มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเปนฐานในการนับ

คะแนน

คําถาม / คําตอบ

คาํถาม นายเมธี อันอดิเรกกุล สอบถามวา (1)บริษัทคํานวณการจายเงินปนผลและอัตราการจายเงินปนผล

อยางไร

คําตอบ นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา (1) บริษัท ไดประกาศจายเงินปนผลเปน

อัตรารอยละ 30 และ69 ของกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคลและทุนสํารองตามกฎหมาย ของ

กําไรจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉาะกิจการ ตามลําดับ และเนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุน

จดทะเบียนในระหวางป จึงทําใหอัตราการจายเงินปนผลตองคํานวณจากเงินปนผลจายและ

จํานวนหุนสามัญ ณ สิ้นป

*************************************************************************************************
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระในป 2563

กอนเร่ิมการประชุม นาย ธีรวิทย บุษยโภคะ ไดเชิญกรรมการ ทั้ง 3 ทาน ไดแก นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน,

นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป, และนายอนิล กุมาร โคลิ ซึ่งเปนกรรมการที่มีสวนไดเสียในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ ออก

จากหองประชุม

ตามขอบังคับของบริษัทขอท่ี  18 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการลาออกจากตําแหนง

จํานวน 1 ใน 3 (หรือใกลเคียง) โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกในปนี้ ซึ่งบริษัทฯมีกรรมการที่ตองออก

ตามวาระจํานวน 3 ทาน ไดแก นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน, นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป, และนายอนิล กุมาร โคลิ โดยทาง

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ ของกรรมการทั้ง 3 ทานและเห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสมท่ีจะไดรบัการเลือกต้ังเปนกรรมการ โดยรายละเอียดและประวัติของคณะกรรมการที่ไดรับการคัดเลือกปรากฎ

ตาม เอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ทางบริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก

เปนกรรมการ อยางไรก็ตาม เมื่อถึงวันครบกําหนดไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อกรรมการเขามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่ตองออกจากตําแหนง

ตามวาระ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซกัถามคําถาม จงึขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีจะลงมติรับรองกรรมการเปนรายบุคคล

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 288,729,342 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (58 ราย) 288,729,342 100

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
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มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 288,729,342 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (58 ราย) 288,729,342 100

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกต้ัง นายอนิล กุมาร โคลิ กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 288,729,342 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (58 ราย) 288,729,342 100

หมายเหตุ:  มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเปนฐานในการนับ

คะแนน

หลังดําเนินการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาที่ประชุม

*************************************************************************************************
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563

นายธีรวิทย บุษยโภคะ แจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทฯ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ไดพิจารณากําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจายคาตอบแทน

คณะกรรมการ ตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท ตาม

รายละเอียดที่ปรากฎตามเอกสารแนบ 5

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป  2563 ตามที่ไดผาน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถาม จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ตามรายละเอียด

ปรากฎในเอกสารแนบ 5 ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 288,729,342 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (58 ราย) 288,729,342 100

หมายเหตุ:    มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา สองในสาม

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสีย

เปนฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2563

นายธีรวิทย บุษยโภคะ แจงใหท่ีประชุมทราบวาบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติพิจารณาแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 ซ่ึงตามมาตรา 120 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด และขอบังคับขอ 41

(5) ของบริษัท ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมแตงต้ังผูสอบบัญชี โดยมีรายนาม ดังตอไปน้ี

1) นางสาว รุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ

2) นางสาว พิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ

3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ

4) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

จาก บรษิทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัท  ประจําป 2563 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูสอบทาน

ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นตองบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และอื่นใดที่เกี่ยวของกับงบการเงินของ

บรษิทั พรอมกันน้ีไดกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2563 สําหรับบริษัทเปนจํานวนเงินไมเกิน2,790,000 บาท

โดยรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีปรากฎตามเอกสารแนบ 6

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป  2563

ตามรายละเอียดที่เสนอตอที่ประชุม

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถาม จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2563 เปนจํานวนไมเกิน 2.79 ลานบาท ดวยคะแนนเสียง

ดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 288,729,342 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (58 ราย) 288,729,342 100
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หมายเหตุ:  มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเปนฐานในการนับ

คะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี)

นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา  105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีแกไขเพิ่มเติม) เม่ือท่ีประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจงในหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว

ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสามของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด สามารถขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมตอที่ประชุมแตอยางใด

นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดกลาวเชิญใหประธานฯ กลาวปดการประชุม โดยประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูเขารวม

ประชุมและปดการประชมุเมื่อเวลา16.30น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเม่ือเวลา 15.00 น. ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่มเติมทําใหมีจํานวน

ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมเเปนจาํนวนรวมท้ังส้ิน 58 ราย นับรวมจํานวนหุนไดท้ังสิ้น  288,729,342 หุน หรือคิดเปนรอยละ

88.42 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ ประธานท่ีประชุม

(นายเควนิ คมูาร ชารมา)

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริษัทฯ
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ขอมูลและประวัตบุิคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกต้ังเปนกรรมการ

นายวีระศักด์ิ สุตณัฑวิบูลย

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ

ตําแหนงปจจุบันในบริษทัฯ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ 63 ป

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 5 ป

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก 9 ตุลาคม 2558

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังลาสุด 24 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษาและการอบรม

§ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

§ M.E., Texas A&M University, Texas,U.S.A.

§ ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนที่ 18/2548)

§ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที ่10/2553

§ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที ่1/2555

§ วุฒิบัตรและเขม็วิทยฐานะ หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บยส.) รุนท่ี 17/2555 – 2556

§ วุฒิบัตรและเขม็วิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน(วธอ.)

รุนท่ี 2/2558

§ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสรางเครือขายนวัตกรรม” BRAIN รุน 2 ประจําป 2561

§ Certificate, Harvard University, Advanced Management Program,U.S.A.

§ Certificate, Harvard University,Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.

§ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 21/2546สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเทศไทย

ประสบการณการทํางาน

§ 2545 – 2555 ผูชวยผูจัดการใหญ ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายกลางนครหลวง

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงปจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

§ 2562 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทเอ็นเอฟซีจํากัด (มหาชน)

§ 2558 – ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

บริษัท กรุงเทพประกันภัยจํากัด (มหาชน)

§ 2554 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล

บริษัท กรุงเทพประกันภัยจํากัด (มหาชน)

§ 2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัยจํากัด (มหาชน)
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§ 2555 – ปจจุบัน รองผูจัดการใหญ สายลูกคาธุรกิจรายกลาง

ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)

§ 2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงปจจุบันในบริษัทหรือองคกรอ่ืน

§ 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอรส จํากัด

ตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ

§ ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

§ ไมมี

ความสัมพันธกับกรรมการและผูบริหารรายอ่ืนของบริษัทฯ

§ ไมมี

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป 2563

การประชุม จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการ 7/7

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 2/2
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นางอาราธนา โลเฮยี ชารมา

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการ

ตําแหนง ปจจุบันในบริษัทฯ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

อายุ 35 ป

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 5 ป

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก 9 ตุลาคม 2558

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังลาสุด 24 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษาและการอบรม

§ Bachelor of Science in Business Administration, Babson College, Massachusetts, USA

§ หลักสูตร Director Certification Program รุนท่ี 214/2558สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเทศไทย

ประสบการณการทํางาน

§ ไมมี

ตําแหนงปจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

§ ไมมี

ตําแหนงปจจุบันในบริษัทหรือองคกรอ่ืน

§ 2561– ปจจุบัน รองประธานกรรมการมูลนิธิไอวีแอล

§ 2561– ปจจุบัน กรรมการTPAC Packaging India Private Limited

§ 2561–ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทแีพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จํากัด

§ 2551 –ปจจุบัน ผูอํานวยการบริษัท อินโดรามา โฮลด้ิงส จํากัด

ตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ

§ ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

§ ไมมี

ความสัมพันธกับกรรมการและผูบริหารรายอ่ืนของบริษัทฯ

§ ภรรยาของนายเควิน คูมาร ชารมา (ประธานกรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหารกลุมบริษัท) และ

§ พ่ีสาวของนายยาโชวาดัน โลเฮีย (กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร)

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป 2563

การประชุม จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการ 7/7



เอกสารแนบ 3

26

นายยาโชวาดัน โลเฮีย

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการ

ตําแหนงปจจุบันในบริษัทฯ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

อายุ 33 ป

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 5 ป

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก 12ตุลาคม 2558

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังลาสุด 24 เมษายน2561

วุฒิการศึกษาและการอบรม

§ Bachelor of Engineering Business Management, Warwick Business School, Warwickshire, United

Kingdom

§ หลักสูตร Director Accreditation Program ( 214/2558 )สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเทศไทย

ประสบการณการทํางาน

§ ไมมี

ตําแหนงปจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

§ 2562 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงปจจุบันในบริษัทหรือองคกรอ่ืน

§ 2561 –ปจจุบัน กรรมการMedco Plast Co. for Packing & Packaging Systems (S.A.E)

§ 2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท อินโดรามา โพลิเมอรส จํากัด (มหาชน)

§ 2561 –ปจจุบัน กรรมการบริษัท อนิโดรามา โฮลด้ิง จํากัด

§ 2561 –ปจจุบัน กรรมการบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

§ 2561 –ปจจุบัน กรรมการบริษัท อนิโดรามา ปโตรเคม จํากัด

§ 2561 –ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทีพีที ปโตรเคมิคอล จํากัด (มหาชน)

§ 2552 –ปจจุบัน กรรมการบริษัท อนิโดรามา รีซอสเซส จํากัด

§ 2552 –ปจจุบัน กรรมการบริษัท บคีอน เคมิคอลส จํากัด

§ 2550 –ปจจุบัน กรรมการบริษัท ออรัส สเปเชียลลิต้ี จํากัด

ตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ

§ ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

§ ไมมี

ความสัมพันธกับกรรมการและผูบริหารรายอ่ืนของบริษัทฯ

§ นองชายของนางอาราธนา โลเฮีย ชารมา (กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร) และ

§ นองเขยของนายเควิน คูมาร ชารมา (ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัท)

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุมในป 2563

การประชุม จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม
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คณะกรรมการ 6/7
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นิยามของกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เขมกวาขอกําหนดข้ันตํ่า

ตามประกาศท่ีเก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1. ถือหุนไมเกินรอยละ0.9ของจํานวนหุนที่ มี สิทธิออกเสียง ท้ังหมดของบริษัทฯบริษัทใหญ  บริษัทยอย

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ

กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือ

ผูมี อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ

หรือผูมีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ี

ไดรับการแตงต้ัง

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม

หรือบุคคลที่จะไดรบัการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางเปนอิสระของตน

รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันทีไ่ดรับการแตงต้ัง

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่ มีนัย ผู มีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี

ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ

ผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  2ป กอนวันท่ีไดรับ

การแตงต้ัง

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของของผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา

ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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คาตอบแทนกรรมการประจําป 2564

1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน–คาเบ้ียประชุม

คาตอบแทนกรรมการ สําหรับปสิน้สุดวันท่ี31 ธันวาคม

2563 2564

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

คาเบ้ียประชุมตอไตรมาส (บาท/ราย) 80,000.00 90,000.00

กรรมการ

คาเบ้ียประชุมตอไตรมาส (บาท/ราย) 65,000.00 75,000.00

กรรมการอิสระ

คาเบ้ียประชุมตอไตรมาส (บาท/ราย)

(สําหรับการประชุมคร้ังท่ี 1-6)

65,000.00 75,000.00

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท/ราย)

(สําหรับการประชุมคร้ังที่ 7-11)

43,333.33 43,333.33

คณะกรรมการตรวจสอบ

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท/ราย) 30,000.00 40,000.00

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท/ราย) 40,000.00 40,000.00

หมายเหตุ: (1) กรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการกํากับดูแลกิจการจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม

(2)กรรมการจะไมไดรับคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน

2. คาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน

- ไมมี -
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ขอมูลและประวติัของผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซ่ึงมีรายช่ือดังตอไปนี้ไดรับการเสนอช่ือเพื่อใหที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทพลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

(“บริษัทฯ”) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ลําดับ ช่ือ เลขทะเบียน
สัดสวนการถือ

หุนในบริษัทฯ

ปท่ีเปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ

1. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล 3516 - ป 2548, 2551 – 2555,

2559–2560(รวม 8 ป)

2. นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ 4521 - ป 2556 –2558

(รวม 3 ป)

3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท 3972 - -

4. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 4807 - ป2561 – 2563

(รวม 3 ป)

5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต 6014 - -

6. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่นที่บริษัท

สํานักงาน อีวาย จํากัด กําหนด

- - -

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอแตงตัง้ทุกรายเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ

หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระนอกจากนี้ บริษัทยอย

ของบริษัทฯ จะแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท สํานักงาน อีวาย

จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยอีกดวย

ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในจํานวนท้ังส้ินไมเกิน 2,790,000 บาท

ซ่ึงไดมีการเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคาสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2563มีดังตอไปนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 2564

คาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประจําป (บาท)

1,545,000 1,545,000

คาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระหวางการ (บาท)

1,245,000 1,245,000

คาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากคาสอบบัญชี 0 0

รวม 2,790,000 2,790,000
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

  เขียนที_่____________________

                วนัที_่___ เดือน__________พ.ศ._____

(1) ขาพเจา _______________________________________________________ สัญชาติ _____________________

ท่ีอยู _________________________________ ถนน _________________ ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต ____________________________ จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย ________________

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม ______________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให

£ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อายุ ______________________ ป

 ท่ีอยู_________________________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง _________________

 อําเภอ/เขต____________________________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย ________________

£ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน อายุ 49ป ท่ีอยู เลขท่ี 84 แขวงสําเหร

เขตธนบรีุกรุงเทพมหานคร 10600

£ นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป อายุ 48ป ท่ีอยู เลขท่ี 2 แขวงยานนาวา

เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564ในวันท่ี23เมษายน2564เวลา15.00น.ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ

เลข ท่ี  3/250ซ อยม หาด เ ล็ก หลว ง  2ถ นน ราช ดํา ริ  แข วง ลุ มพิ นี  เ ข ตป ทุม วั น  ก รุง เ ทพม หาน คร  10330ห รื อ

ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นดวย

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงช่ือ ผูมอบฉันทะ

( )

ลงช่ือ ผูรับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ : ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนและไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

ปดอากร

แสตมป

20 บาท
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

  เขียนที_่____________________

                วนัที_่___ เดือน__________พ.ศ._____

(1) ขาพเจา _______________________________________________________ สัญชาติ _____________________

ท่ีอยู _________________________________ ถนน _________________ ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต ____________________________ จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย ________________

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม ______________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให

£ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อายุ ______________________ ป

 ท่ีอยู _________________________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง _________________

 อําเภอ/เขต ____________________________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย ________________

£ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน อายุ 49ป ท่ีอยู เลขท่ี 84 แขวงสําเหร

เขตธนบรีุกรุงเทพมหานคร 10600

£ นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป อายุ 48ป ท่ีอยู เลขท่ี 2 แขวงยานนาวา

เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564 ในวันท่ี23 เมษายน 2564เวลา15.00น.ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา

กรุงเทพ เลขที่  3/250ซอยมหาดเล็กหลวง 2ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 หรือ

ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นดวย

(1) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ไมมีการลงคะแนนในวาระน้ี

£ วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

ปดอากร

แสตมป

20 บาท
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วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2563

ไมมีการลงคะแนนในวาระน้ี

£ วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2563

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

2563และการจายเงินปนผล

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม2564

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัตกิารแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับปส้ินสดุวนัท่ี 31

ธันวาคม 2564

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง
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£ วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

(2) การลงคะแนนเสียงของผู รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา

การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(3) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผู รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามท่ีเห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมเวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงช่ือ ผูมอบฉันทะ

( )

ลงช่ือ ผูรับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ : ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนและไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564ในวันท่ี 23เมษายน 2564เวลา15.00น.ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา

กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330หรือท่ีจะพึง

เลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นดวย

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

£ วาระท่ี ____ เร่ือง____________________________________________________

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี ____ เร่ือง____________________________________________________

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี ____ เร่ือง____________________________________________________

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี ____ เร่ือง____________________________________________________

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.
Proxy Form C.

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน)
 (For shareholders who are recorded in the register as foreign investors andhave appointed a custodian in Thailand as

the share depository and trustee)

เลขทะเบียนผูถือหุน เขียนท่ี
Shareholder registration number Written at

วันที่ เดอืน พ.ศ.
Date            Month                 Year

(1) ขาพเจา สัญชาติ อยูเลขที่ ซอย
I/We Nationality Address  Soi
ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด
Road Tambon/Khwaeng          Amphoe/Khet  Province
รหัสไปรษณีย
Postal Code
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดแูลหุน (Custodian) ใหกับ
as the share depository and trustee (Custodian) of
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทยจํากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)
 a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited(the “Company”)
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียงดังนี้
holding a total number of                                    shares and having the voting rights of vote(s) as follows:
£หุนสามัญ หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง
      holding          ordinary share(s) and having the voting rights of vote(s)
£หุนบุริมสิทธิ หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง
   holding          preference share(s) and having the voting rights of  vote(s),

(2) ขอมอบฉันทะให(กรุณาเลือกขอใดขอหน่ึง)
hereby appoint(Please choose one of the following)

£ 1. ช่ือ อายุป อยูบานเลขท่ี
Name                                             Age            years Address
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ
Road                                    Tambon/Khwaeng                     Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย
Province                               Postal Code

หรือ/or

ช่ือ อายุป อยูบานเลขท่ี
Name      Age            years Address
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ
Road                                   Tambon/Khwaeng                   Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย
Province                               Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons,

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(AffixTHB 20 Stamp Duty)

กรณีเลือกขอ 1.กรุณาทําเครื่องหมายü
ที่ £ 1. ระบุชื่อผูรับมอบอํานาจ
If No.1 is selected, please mark
üat£ 1. and give the details of
the proxy (proxies).
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£ 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัทฯ คือ
appoint any one of the following Independent Directors of the Company:
£นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/or
£นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป (Mr. Gran Chayavichitslip)
(รายละเอยีดของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 8 of the Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.)

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระท่ีเหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม
สามารถเขาประชุม
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall
be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attendthe meeting.

เปนผูแทนของขาพเจา (“ผูรับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564ในวันท่ี
23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders,which will be held on
April 23, 2021, at 15:00 at Paploen Room, Hansar BangkokHotel, located at No. 3/250, Soi Mahatlek Luang 2, Ratchadamri Road,
Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date, time, and place as the meeting may be held.

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี
I/We hereby authorize my/our Proxy to attend themeeting and cast votes as follows:
£ มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

The Proxy shall have the rights in relation to the total number of voting shares that I/we hold.
£ มอบฉันทะบางสวน คือ

The Proxy shall have the rights in relation to the following:
£หุนสามัญ หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได เสียง
Ordinary share: shares with the voting rights of vote(s),

£หุนบุริมสิทธิ หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได เสียง
Preference share: shares with the voting rights of vote(s),
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด เสียง
total voting rights of vote(s).

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
I/We hereby authorize my/our Proxyto consider and vote on my/our behalf at the meeting as follows:

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
Agenda 1 Message from the Chairman

(ไมมีการลงคะแนนในวาระน้ี / No voting is required for this agendaitem.)

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of shareholders

£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3 To acknowledge the report on the Company’s operations for the year ended December 31, 2020

(ไมมีการลงคะแนนในวาระน้ี / No voting is required for this agendaitem.)

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย
ü ที่ £2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If No. 2 is selected, please mark
üat£ 2.and choose one of
these Independent Directors.
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563
Agenda 4 To consider and approve the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the

year ended December 31, 2020
£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระท่ี5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และการจายเงินปนผล
Agenda 5 To consider and approve the allocation of profit from the operating results for the year ended December 31, 2020

and the dividend payment
£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระท่ี6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation

£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year ended December 31, 2021

£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditors and their fees for the year ended December 31, 2021

£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)
Agenda 9 To consider other business (if any)

£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
ไมเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
If the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and

not made on my/our behalf as the Company’s shareholder.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตนรวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same or in

case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is
any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as it may deem
appropriate in all respects.

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมเวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor

(...…………………...…………………….)

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

(...…………………...…………………….)

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

(...…………………...…………………….)

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are recorded in the register as foreign investors andhave appointed
a custodian in Thailand to be the share depository and trustee.

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and vote. The shareholder cannot split his/her
votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตนผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบค. ตามแนบ
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment
to ProxyFormC. enclosed herewith.
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ใบประจําตอแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทยจํากัด (มหาชน)
Proxy Appointment by a shareholder of Thai PlaspacPublic Company Limited

ในการประ ชุมสามัญผูถื อหุนประจํ าป 2564 ในวันที่ 23เมษายน 2564 เวลา 15.00 ณ หองพ าเพลิน โร งแรมหรร ษา กรุงเท พ เลขที่ 3/250
ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
At the 2021Annual General Meeting of Shareholders,which will be held on April 23, 2021 at 15:00 at Paploen Room, Hansar BangkokHotel,
located at No. 3/250, SoiMahatlek Luang 2, Ratchadamri Road, Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other
date, time, and place as the meeting may be held.

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

£วาระท่ี เรื่อง
Agenda Re:

£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

£วาระท่ี เรื่อง
Agenda Re:

£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

£วาระท่ี เรื่อง
Agenda Re:

£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

£วาระท่ี เรื่อง

Agenda Re:
£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
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รายช่ือกรรมการอิสระสําหรับการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564ไดดวยตนเองผูถือหุนสามารถ

มอบฉันทะใหบุคคลอืน่หรือกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งดังตอไปนี้เขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนได

1. นายกิตตภัิต สทุธิสัมพัทน

ตําแหนง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู: เลขท่ี 84 แขวงสําเหร เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600

อายุ: 49ป

สวนไดเสียในการประชุม:ไมมีสวนไดเสียพิเศษในทกุวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

2. นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป

ตําแหนง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู: เลขท่ี2แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120

อายุ: 48ป

สวนไดเสียในการประชุม:ไมมีสวนไดเสียพิเศษในทกุวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
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ขอบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)ท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

การประชุมผูถือหุน

ขอ35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ีเดือนนับแตวันท่ีส้ินสุดของ

รอบปบัญชีของบริษัท

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวา “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา

หนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคนซ่ึงมีหุนรวมกันไดไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จาํหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมถือหุนเปน

การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว

ซึ่งคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน

การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ

ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด

ขอ36.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ือง

ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาว

นัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุม ไมนอยกวาสามวัน

ขอ 37. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถือหุนก็ได แตการมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือ

ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ี

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน

หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน

หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุม

นั้นเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และ

ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวา

จะตองครบองคประชุม

ขอ 39. ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน ถาประธานกรรมการไมมาเขาประชุมจนลวงเวลานัดไปแลว

คร่ึงช่ัวโมงใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมแทน ถาไมมีหรือมีแตไมมาเขาประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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ขอ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เวนแตกรณีที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดให

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ

มติของที่ประชุมผู ถือหุนนั้นใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สาํคัญใหแกบุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรอืรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรอืบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(ค) การทํา การแกไข หรือการเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ

(ง) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การเขารวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ

(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุนกู

(ฌ) การควบหรอืเลิกบริษัท

(ญ) การปรับโครงสรางหนี้ โดยการออกหุนใหม เพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงสรางแปลงหนี้เปนทุน

ขอ 41. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมแสดงวาในรอบปท่ีผานมากิจการของบริษัทได

จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถามี)

(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ
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คําช้ีแจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารท่ีตองแสดงเพ่ือเขารวมการประชุมผูถือหุน

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเขารวมประชุมซ่ึงแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2564 โดยผูถือหุนอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สําหรับกรณีที่ผูถือหุน

เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ในการน้ี บริษัทฯขอเสนอแนะใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  . และระบุความประสงค

ในการออกเสียงสําหรับแตละวาระการประชุม ในกรณีที่ผูถือหุนเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . โปรดสงหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. พรอมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทท่ีเลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150ภายในวันท่ี 9เมษายน 2564

การลงทะเบียน และเอกสารท่ีตองแสดงเพ่ือเขารวมการประชุมผูถือหุน

เพ่ือใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564เปนไปดวยความสะดวก บริษัทฯ จะให

ทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียนเพื่อเขารวมการประชุมไดตั้งแตเวลา14.00น.ของวันประชุมเปนตนไปโดย

ขอใหผูถือหุนและผู รับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมการลงทะเบียนพรอมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ ดังตอไปน้ี

มาแสดง ณ จุดลงทะเบยีนกอนเขารวมการประชุม

· ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา

1. กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียน และ

(ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผู ถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน

บัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง ซ่ึงผูถือหุนไดลง

ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

2. กรณีมอบฉันทะ

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียน

(ข) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดโดยครบถวนแลวพรอมทั้งลงลายมือชื่อผูถือหุนในฐานะ

ผูมอบฉันทะและลายมือชื่อผูรับมอบฉันทะ  พรอมปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท และขีดฆาอากร

แสตมปและลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกลาว และ

(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะและ

ยังไมหมดอายุ เชนบัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง

ซึ่งผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (แลวแตกรณ)ี
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· ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลมาประชุมดวยตนเอง

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียน

(ข) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลและยังไมหมดอายุ เชนบัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือ

หนังสอืเดินทางซ่ึงกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองและ

(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งออกใหไมเกิน  6 เดือนกอนวันประชุม

มีขอความแสดงใหเห็นวาผู เขารวมประชุมเปนกรรมการผู มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล

2. กรณีมอบฉันทะ

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียน

(ข) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดโดยครบถวนแลวพรอมทั้งลงลายมือชื่อผูถือหุนในฐานะ

ผูมอบฉันทะและลายมือชื่อผูรับมอบฉันทะ  พรอมปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท และขีดฆาอากร

แสตมปและลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกลาว

(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลและยังไมหมดอายุ เชนบัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือ

หนังสอืเดินทางซ่ึงกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองและ

(ง) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งออกใหไมเกิน  6 เดือนกอนวันประชุม

มีขอความแสดงใหเห็นวาผู เขารวมประชุมเปนกรรมการผู มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล

· ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ

ดูแลหุน

1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน(Custodian)

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียน

(ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมีอํานาจกระทําการแทน

ของคัสโตเดียน (Custodian) ในฐานะผูมอบฉันทะ และลายมือช่ือของผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากร

แสตมปจํานวน20 บาท และขีดฆาอากรแสตมปและลงวันท่ีของหนังสือมอบฉันทะดังกลาว
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(ค) หนังสือยืนยันการไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)

(ง) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลของคัสโตเดียน(Custodian) ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือนกอน

วันประชุมมีขอความแสดงใหเห็นวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนของ

คัสโตเดียน(Custodian)และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ

คัสโตเดียน(Custodian) และ

(จ) สําเนา เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผู มีอํานาจกระทําการแทนของ

คัสโตเดียน (Custodian)  และผู รับมอบฉันทะ และยังไมหมดอายุ เชนบัตรประจําตัวประชาชน

บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง ซ่ึงผู มีอํานาจกระทําการแทนของ

คัสโตเดียน(Custodian) และ/หรือผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง (แลวแตกรณี)

2. เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน

(ก) สําเนาหนังสือมอบอํานาจลงนามโดยผูถือหุนใหคัสโตเดียน(Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉนัทะแทนตน

(ข) กรณีผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา

- สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนละยังไมหมดอายุ เชน

บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเ ดินทาง

ซ่ึงผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน(Custodian)ไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง

(ค) กรณีผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันประชุม มี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูลงนามในหนังสือมอบอํานาจเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน

(Custodian)

- สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกให ซ่ึงปรากฏรูปถายของผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจ และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน

บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน(Custodian))

สําหรับเอกสารใดที่จัดทําเปนภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถือหุนจะตองจัดทําคําแปล

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย โดยผูถือหุนหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลของผูถือหุน

(แลวแตกรณี) จะตองรับรองความถูกตองของคําแปล นอกจากน้ี เอกสารใดท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศจะตองไดรับ

การรับรองโดยโนตารีพับลิค(Notary Public) ดวย
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แบบคําขอรายงานประจําป

เรียน ทานผูถือหุน

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํารายงาน

ประจาํป 2563ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนกิสเปนภาษาไทยและภาษาองักฤษตามQR-Code ทีร่ะบใุนเอกสารแนบ 2

หากทานผูถือหุนมีความประสงคที่จะขอรับรายงานประจําป 2563ในรูปแบบส่ิงพิมพ กรุณากรอกรายละเอียด

ดานลางน้ี และสงกลับไปยังเลขานุการบริษัทท่ีเลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร10150 หรือทางอี เมลที่ ir@tpacpackaging.comหรือแจงมาทางโทรศัพทที่

หมายเลข+66 (0) 2897-2250 ตอ 179เพ่ือทีบ่ริษัทจะไดจัดสงรายงานประจําป 2563ในรูปแบบส่ิงพิมพใหทานตอไป

ช่ือ____________________________________________________________________(ตัวบรรจง)

ท่ีอยู____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

โทรศัพท_________________________________________________________________________

อีเมล___________________________________________________________________________

ขาพเจาประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2563ในรูปแบบส่ิงพิมพ (กรุณาทําเคร่ืองหมายลงในชองท่ีตองการ)

□ รายงานประจําป 2563 ฉบับภาษาไทยจํานวน 1 เลม

□ รายงานประจําป 2563 ฉบับภาษาอังกฤษจํานวน1 เลม

mailto:ir@tpacpackaging.com
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม

หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ

เลขท่ี 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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