
 

1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ได้จัดขึ้ นเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก
ห้องสัมมนาของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

เร่ิมการประชุม 

นายธีรพล สูญพน้ไร้  ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม โดยเลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูล
ทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 326,550,000 บาท 

แบ่งออกเป็น 326,550,000 หุ้น 

ทุนช าระแลว้ 326,549,999 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 326,549,999 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

โดย ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2564 นั้น บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 982 ราย แบ่งเป็น 
ผู ้ถือหุ้นสัญชาติไทยจ านวน 972 ราย ถือหุ้นรวมกัน 311,130,248 หุ้น  หรือคิด เป็นร้อยละ 95.3 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างดา้วจ านวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 15,419,751 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 34 ราย  
โดยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 18 ราย และเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นจ านวน 16 ราย นับจ านวนหุ้น 
ได้ทั้ งส้ิน 272,728,192 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.52 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็น 
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัข้อ 38 ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่าต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุม  
ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้าราย และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
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นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเป็นประธาน 
ท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ  
ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มบริษทัฯ  

2. นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ
ประเทศไทย 

3. นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

5. นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

7. นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

8. นายอานิล กุมาร์ โคลิ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายเทคนิค  

โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายคณิต ธนาวุธิไกร รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นางสาวพชัรพร ภูตรานนท ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

จากนั้ น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู ้จัดการ เป็นผู ้ด าเนินการประชุม  
โดยนายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดม้อบหมายให้นายธีรพล สูญพน้ไร้ เลขานุการในท่ีประชุม เป็นผูแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึง
หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ตามขอ้บงัคบัขอ้ 40 ของบริษทัฯ เร่ืองการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ี
ตนเองถืออยู ่โดยหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 
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2. เน่ืองจากการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้กบั
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันั้นการลงคะแนนเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านไปยงัแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 90 วินาที เม่ือผูถื้อหุ้น
เลือกลงคะแนนแลว้ ระบบจะมีขอ้ความ pop-up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัลงคะแนนหรือไม่ ให้ผูถื้อหุ้น
กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

3. หากในวาระใดไดมี้การปิดการลงคะแนนเสียงแลว้ ผูถื้อหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได ้โดยจะถือว่า  
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดล้งคะแนนเสียงออกเสียงเห็นดว้ย 

4. กรณีผูรั้บมอบฉันทะได้มีการลงคะแนนเสียงไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น บริษทัฯ จะนับ
คะแนนตามรายละเอียดท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมอบไวใ้ห้นั้น 

5. การงดออกเสียงจะท ามาเป็นฐานในการนบัคะแนนเฉพาะวาระท่ี 7 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการน้ี โปรดกดปุ่ มยกมือพร้อมทั้งและรอเลขานุการท่ีประชุมเรียกช่ือของท่าน 
หลงัจากนั้นให้ท่านกดเปิดไมโครโฟน หรือ Unmute เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่ามาเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี และกล่าวขอบคุณ 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

************************************************************************************************* 
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วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว  
ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 
21 เมษายน 2563 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 
21 เมษายน 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 271,673,592 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 1,084,600 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (35 ราย) 271,673,592 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

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

วาระท่ี 3  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯ มีนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรายละเอียดนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
และบนเวป็ไซตข์องบริษทัฯ 
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 ในวาระน้ี บริษทัฯ ขอแจง้ว่ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึ้น
ในรอบปี 2563 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ตาม QR Code ท่ีระบุในเอกสารแนบ 2 
ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 นอกจากน้ี นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดอ้ธิบายถึงผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยสรุป ดงัต่อไปน้ี 

• บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและผูใ้ห้บริการในผลิตภณัฑบ์รรจภุณัฑพ์ลาสติกคงรูปอยา่งครบวงจร โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งในดา้นการออกแบบและการผลิต ซ่ึงมุ่งเนน้ผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

• บริษทัฯ มีลูกคา้กว่า 1,000 รายในหลายภูมิภาค โดยมุ่งเนน้ในตลาดท่ีก าลงัเติบโต (Emerging market) 

• ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงงานทั้งส้ิน 10 แห่ง และอยูร่ะหว่างก่อสร้างอีก 3 แห่ง 

• ในดา้นการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัฯ อยู่ในระดบั “ดีมาก” จากการจดัอนัดบัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• สัดส่วนรายไดข้องบริษทัฯ ในปี 2563 เป็นรายไดจ้ากประเทศไทยร้อยละ 45 ประเทศอินเดียร้อยละ 44  และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร้อยละ 11 

• สัดส่วนลูกคา้แบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น อาหารและเคร่ืองด่ืมร้อยละ 70 เวชภณัฑ์และของใชส่้วนบุคคล
ร้อยละ 22 และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 8 

• การเติบโตของบริษทัฯ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาจากปี 2559 ใน 2 ปีแรกเป็นระยะของการเปล่ียนแปลง ต่อมาใน
ปีท่ี 3 ไดมี้การเขา้ซ้ือกิจการในบริษทั คสัตอมแพค จ ากดั และ Sunrise Containers Limited ในประเทศอินเดีย 
หลงัจากนั้นในปีท่ี 4 ไดมี้การเขา้ซ้ือกิจการในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และในปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ท าการ
ซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือของธุรกิจในประเทศอินเดีย ซ่ึงท าให้บริษทัฯ ถือครองหุ้นในธุรกิจในประเทศอินเดียเป็น
สัดส่วนร้อย 100 

• ก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมามีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ร้อยละ 39 ต่อปี 

• อตัราก าไรก่อนค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และภาษีของบริษทัฯ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี
อยูท่ี่ร้อยละ 35 

• อตัราก าไรต่อหุ้นของบริษทัฯ ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมามีอตัราเติบโตเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ร้อยละ 22 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ให้ท่ีประชุมรับทราบ 

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดแ้สดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุ้น ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระน้ี  

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
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ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นายธ ารง อนันต์ทวีผล ได้สอบถามว่า (1) ในช่วงไตรมาส 4 ปีท่ีผ่านมาบริษทั ทีแพค บางนา 
จ ากดั มีผลการด าเนินงานขาดทุน เกิดจากอะไร และ บริษทั ทีแพค บางนา จ ากดัไดรั้บการรับรอง 
Food Safety แลว้ในปัจจุบนั จะส่งผลยงัไงกบั Utilization Rate ของบางนาในคร่ึงปีหลงัของปี 
2564 จากในปีท่ีผ่านมาซ่ึงอยู่ ท่ี ร้อยละ 35 (3) แนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกในปี 2564 และ
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นอยา่งไร 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้ตอบค าถาม ดังต่อไปน้ี (1) ในช่วงปีท่ีผ่านมาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั  
ทีแพค บางนา จ ากัด เน่ืองจากยงัไม่พร้อมท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีตอ้งผ่านการรับรอง GMP  แต่ใน
ปัจจุบนับริษทั ทีแพค บางนา จ ากดัไดรั้บการรับรอง Food Safety แลว้ ซ่ึงน่าจะเป็นผลดีต่อผล
การด าเนินงาน และ utilization rate จากจุดแข็งของ TPAC ท่ีเป็นผูผ้ลิตให้กับกลุ่มผลิตภณัฑ์
อาหารและยา ซ่ึงทีแพค บางนา ไดมี้ความพร้อมแลว้ (2) แนวโน้มราคาเม็ดพลาสติก ท่ีบริษทั
คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตวัสูงขึ้น ซ่ึงเป็นปกติของอุตสาหกรรมน้ี บริษทัคาดว่าจะสามารถปรับ
ราคาขายให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนไปยงัลูกคา้ได ้ซ่ึงปกติแลว้จะล่าชา้กว่าการปรับตวัของราคาเมด็
พลาสติกราว ๆ 1 ไตรมาส  

ค าถาม ผู ้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความ ว่าสถานการณ์โควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษทัฯ หรือไม่ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ว่าสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบในดา้นท่ีดีและไม่ดี
ต่อบริษทัฯ ในดา้นท่ีดีคือความตอ้งการสินคา้ท่ีตอ้งการความสะอาดและผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 
ผลกระทบดา้นลบคือความตอ้งการสินคา้อื่นๆ ลดลง และมีการลดก าลงัการผลิตท่ีเกิดจากการ
ประกาศลอ็คดาวน์ 

 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัขอ้ 44 ของบริษทัฯ ก านดให้บริษทัฯ จดัท า
งบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี
เพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้มีความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีรับรองทัว่ไป และไดผ้่าน
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การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติั 
งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามค าถาม แตไ่ม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 272,759,192 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (36 ราย) 272,759,192 100 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

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

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
การจ่ายเงินปันผล 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากบริษทัฯ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบญัญติับริษทั
มหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 47 ของบริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล และเงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กบัความตอ้งการ
ของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดส าหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความตอ้งการดา้นอื่น ๆ ในอนาคต 
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บริษทัฯ มีก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทัฯ เป็นจ านวน 
156,013,124 บาทและ 321,979,451 บาท ตามล าดับ และมีก าไรสะสมซ่ึงยงัไม่ได้จัดสรรส าหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจ านวน 696,595,577 บาท และ 
912,545,432 บาท ตามล าดบั 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 326,550,000 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งจดัสรร
ก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีกจ านวน 4.05 ล้านบาท ซ่ึงจะท าให้ทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด 

ในการน้ี จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 4.05 ลา้นบาท 
  เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 95,352,600 บาท หรือในอตัรา 0.292 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนด
  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564  

ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีเสนอในคร้ังน้ีเท่ากบัร้อยละ 30.0 โดยค านวณจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษทัฯ หักจ านวนเงินส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2563 ตามท่ีเสนอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจาก  
ผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 4.05 ลา้นบาท และการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 95,352,600 บาท หรือใน
อตัรา 0.292 บาทต่อหุ้น โดยวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดแ้สดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 272,759,192 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (36 ราย) 272,759,192 100 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน  

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

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ 
นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา และ นายยาโชวาดนั โลเฮีย ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี  
ออกจากการประชุม 

 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงกบัหน่ึงในสามท่ีสุด 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 จึงมี
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวีระศกัด์ิ สุตัณฑวิบูลย ์2) นางอาราธนา โลเฮีย 
ชาร์มา และ 3) นายยาโชวาดนั โลเฮีย  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมดัระวงั และเห็นว่า
บุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติท่ีจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยรายละเอียดและประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการคดัเลือกปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 
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 นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการ(โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองท่ีเหมาะสม รอบคอบ และระมดัระวงัของคณะกรรมการแลว้ และ 
มีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ว่า
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามเอกสาแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีจะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทเ์ลือกตั้ง นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 272,759,192 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (36 ราย) 272,759,192 100 

   

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์เลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 272,759,192 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (36 ราย) 272,759,192 100 

   

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายยาโชวาดนั โลเฮีย กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 272,759,192 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (36 ราย) 272,759,192 100 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

 หลงัด าเนินการพิจารณาวาระท่ี 6 เสร็จส้ิน นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ท่ีประชุม 

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

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และขอ้บงัคบั
ขอ้ 34 ของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ก าหนด 

ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้บทวนคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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2564 อย่างระมัดระวงั โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอื่นท่ีอยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกนักบั
บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,830,000 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือ 
เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งสินไม่เกิน 3,830,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 272,759,192 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (36 ราย) 272,759,192 100 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยนบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออก
เสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และขอ้บงัคบั
ขอ้ 41 (5) ของบริษทัฯ ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี
ทุกปี ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน  
อีวาย จ ากดั ในปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีท่ีผ่านมาผู ้สอบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงักล่าวสามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
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หุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

1) นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 

2) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

4) นางสาว อรวรรณ เตชวฒันสิริกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ 

5) นางสาวเกิดสิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่านอื่นท่ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ก าหนดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คนใด
คนหน่ึงเป็นผูส้อบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ พร้อมกนัน้ีไดก้ าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2.79 ลา้นบาท ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีน าเสนอเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 
2,790,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 272,759,192 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (36 ราย) 272,759,192 100 
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หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน เม่ือท่ีประชุม
พิจารณาวาระการประชุมท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของ
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดสามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมได ้
อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมแต่อยา่งใด แต่มีขอ้ซกัถาม ซ่ึงสรุปไว ้ดงัน้ี 

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นายธ ารง อนนัต์ทวีผล ไดส้อบถามว่า (1) ผลประกอบการของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย 
จ ากดั (มหาชน) (บางขนุเทียน) ในปีน้ีมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (2) โรงงาน
ท่ีสร้างอยู่ในประเทศอินเดียท่ีคาดว่าจะเสร็จในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 นั้น จะผลิตสินค้า
ประเภทอะไร  

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี (1) จากสถานการณ์โควิด 19 ท่ีส่งผลให้ความ
ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง กลุ่มผูบ้ริหารได้พยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาทดแทน 
สินคา้ดงักล่าว (2) บริษทัฯ ยงัวางแผนจะผลิตผลิตภณัฑก์ลุ่มอาหารและเวชภณัฑเ์ป็นหลกั  

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดก้ล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและปิดการประชุมเม่ือเวลา 16.30 น. 

 อน่ึง หลังจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 15.00 น. มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมท าให้มีจ านวน 
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 36 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 272,759,192 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
83.53 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

 

 

 

      ลงช่ือ         ประธานท่ีประชุม 

             (นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา) 

                      ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มบริษทัฯ 

 


