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6. รายช่ือกรรมการอิสระสําหรับการมอบฉันทะ

7. ขอบังคับของบริษัทพลาสติคและหีบหอไทยจํากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

8. คําช้ีแจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารท่ีตองแสดงเพ่ือเขารวมการประชุมผูถือหุน

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

ใหจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564ในวันศุกรที่ 28พฤษภาคม2564เวลา10.00น. ในรูปแบบการประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

การลงคะแนน เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือ

วันที่ 23เมษายน 2564และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)ภายใน14 วันนับแตวันประชุม และกระทรวง

พาณิชยภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนไดเผยแพรรายงาน

การประชุมดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 1 จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2564ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 23เมษายน 2564
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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  2564ซ่ึง จัดข้ึนเม่ือวันท่ี  23เมษายน  2564ไวอยางถูกตองครบถวนแลว

จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2564 พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564ดังกลาว

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออ กเสียงลงคะแนนโดยไมนับ คะแนน เสียงของผูที่ งดออกเสียงเปนฐาน

ในการนับคะแนน

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการไดมาซ่ึงหุนในCombi-Pack Sdn Bhd ซ่ึงเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯประสงคจะเขาซ้ือหุนสามัญจํานวน1,600,000 หุนในCombi-Pack Sdn Bhd

(“Combi-Pack”) ซ่ึงเปนสัดสวนรอยละ80 ของจํานวนทุนชําระแลวของCombi-Packจาก

Chow Chee Yut, Clara Chang Lai Ping และLinda Leong Wai Fong(รวมเรียกวา

“ผูขาย”)ซ่ึงCombi-Pack เปนบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศมาเลเซียและ

ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารที่ เปนนวัตกรรมและมี

คุณภาพสูงโดยคาตอบแทนและคาใชจายท้ังหมดในการเขาทําธุรกรรมจะมีจํานวนไม

เกิน170 ลานริงกิตมาเลเซียหรือเทากับประมาณ1,301.20 ลานบาท1 (รวมเรียกวา

“ธุรกรรม”)

ในการนี้บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อขายหุนที่เกี่ยวของกับธุรกรรมกับผูขาย  (“สัญญาซื้อ

ขายหุน”) ในวันที่10 เมษายน2564และคาดวาการเขาทําธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ

ประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ภายหลังจากท่ีเงื่อนไขบังคับกอนทั้งหมดภายใต

สัญญาซ้ือขายหุนเปนผลสําเร็จ หรือถือวาเปนผลสําเร็จ หรือไดรับการผอนผันจาก

คูสัญญาฝายท่ีเกี่ยวของ และไดมีการปฏิบัติหนาที่ในการทําใหธุรกรรมเสร็จสมบูรณ

ตามท่ีไดระบุไวในสัญญาซ้ือขายหุนแลว

นอกจากนี้บริษัทฯไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ หรือบุคคล

ที่ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการตางๆ

ที่จําเปนและเก่ียวของกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการดําเนินการดังตอไปนี้

(ก) การเจรจาขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายหุนและสัญญาระหวางผูถือหุน

(ข) การกําหนดและ/หรือแกไขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับธุรกรรม (ค) การลงนาม

ในสัญญาและเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงสัญญาซ้ือ

1อัตราแลกเปล่ียนตามท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการอางอิงเทาน้ันโดยอางอิงจากอัตราขายเฉล่ียของอัตราแลกเปล่ียนเงิน

สกุลรงิกิตมาเลเซียเทียบกับเงินสกุลบาทท่ีประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยณวันท่ี31มีนาคม2564 โดย1 ริงกิตมาเลเซียมีมูลคา

เทากับ7.6541 บาท
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ขายหุนและสัญญาระหวางผูถือหุน (ง) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ

รวมท้ังเอกสารและหลักฐานอ่ืนใดท่ีจําเปนและเก่ียวของกับธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงการติดตอ

และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการ และ/หรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลใด ๆ และ(จ) การดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนและเก่ียวของ

กับธรุกรรมจนเสร็จการ

ทั้งนี้ ธุรกรรมไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนที่  ทจ. 21/2551เ ร่ือง หลักเกณฑในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและ

การปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมท้ังท่ีแกไข

เพิ่มเติม)อยางไรก็ตาม ธุรกรรมเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ . 20/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการ

ที่ มีนัยสําคัญที่ เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ งทรัพยสิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เ ร่ือง การเปดเผยขอมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547

(รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) โดยขนาดรายการ

ของธุรกรรมซ่ึงคํานวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลวของบริษัทฯ และCombi-Pack

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน

สุทธิ (NTA)ซ่ึงเปนเกณฑที่ไดผลลัพธสูงสุดเทากับรอยละ 62.86อนึ่ง บริษัทฯ ไมมี

รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยอื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผานมากอนการประชุม

คณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2564แตอยางใด

ดังนั้นธุรกรรมนี้จึงเปนรายการประเภทที่ 1 กลาวคือ รายการซ่ึงมีขนาดเทากับหรือ

สูงกวารอยละ 50 แตตํ่ากวารอยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศ

เก่ียวกับธุรกรรมตอตลาดหลักทรัพยฯและไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และแตงต้ั

งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเ ก่ียวกับธุรกรรมและจัดสงความเห็น

ดังกลาวใหแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของบริษัทฯพิจารณาตอไปในการนี้ บริษัทฯ ไดแตงต้ัง

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัสจาํกัดใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากน้ี ธุรกรรมดังกลาวยังเขาขายเปนการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือ

บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม)(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)ซ่ึงบริษัทฯ

จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี



4

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับ

คะแนนเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

ท้ังน้ี ธุรกรรมมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ3

ดวยเหตุนี้จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติการไดมาซ่ึงหุนใน

Combi-Pack ซ่ึงเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวาการเขาทําธุรกรรมมีความเหมาะสมสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อ

ประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุใน

เอกสารแนบ 2จึงเห็นควรเสนอใหทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติ

การไดมาซ่ึงหุนในCombi-Pack ซ่ึงเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยตามท่ีเสนอขางตน

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน

เสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับคะแนนเสียงของ

ผูถอืหุนที่มีสวนไดเสียแตนับคะแนนเสียงของผูทีง่ดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)

ตามมาตรา105 แหงพ.ร.บ.บริษทัมหาชนกําหนดวาเม่ือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาวาระการประชุมตาม

ระเบียบวาระที่แจงไวในหนังสือเ ชิญประชุมเ รียบรอยแลวผู ถือหุนซ่ึงมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่ งในสามของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดสามารถขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือ

เชิญประชุมก็ได

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่  1/2564ในวันศุกรที่28

พฤษภาคม2564เวลา 10.00น. ซ่ึงจะจัดในรูปแบบการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting)

นอกจากนี้ เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวม

การประชุมไดดวยตนเอง และประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุน

สามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งซ่ึงมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ  6และมี

คุณสมบัติตามที่ กําหนดในเอกสารแนบ  4ใหเปนผู รับมอบฉันทะของตนได  โดยสงหนังสือมอบฉันทะ(หนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข.สําหรับผูถือหุนในกรณีทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.สําหรับกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุน

ตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนโดยแบบหนังสือมอบฉันทะใน

แบบตาง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ5)พรอมเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 8 มายังเลขานุการบริษัทที่

เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ภายในวันท่ี 24พฤษภาคม2564
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บริษทัฯ จะดําเนินการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 ตามขอบังคับของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนด

ในเอกสารแนบ 7ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะใหผูถือหุนศึกษาคําช้ีแจงการมอบฉันทะการลงทะเบียนและเอกสารที่ตอง

แสดงเพื่อ เข าร วมการประ ชุม ผู ถือหุ นตามที่ กํ าหนดในเอ กสารแน บ  8ผู ถื อหุ นราย ใดที่ป ระสงคจะ เขารวม

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) ขอใหทานโปรดจัดสงขอมูลดังตอไปนี ้(1) เลขประจําตัวผูถือหุน (2) ชื่อ-สกุล

(3) เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (4) หมายเลขโทรศัพท และ (5) อีเมล (สําหรับสง Username และ

Password สําหรับเขารวมการประชุมและลงคะแนนเสียง ) ใหแกบริษัทฯ ทางอีเมลที่ agm@tpacpackaging.com

เพื่อที่บริษัทฯจะไดแจงยืนยันสิทธิและจัดสงQR Code สําหรับการลงทะเบียนเขารวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส

(E-meeting) ตอไป

เพ่ือใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 เปนไปดวยความสะดวกบริษัทฯ

จึงขอใหผูถือหุนลงทะเบียนผานระบบลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต  (ตาม QR Code ที่จัดสงใหแกผูถือหุน)อยางนอย

ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันประชุม กลาวคือ ภายในวันที่ 25พฤษภาคม 2564โดยมีขัน้ตอนตามทีกํ่าหนดในเอกสารแนบ 8

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุน

คร้ังท่ี 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

(นายเควิน คูมาร ชารมา)

ประธานกรรมการ

mailto:agm@tpacpackaging.com
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

________________________________________________________________________________

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564เวลา 15.00 น. ผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  (E-Meeting) โดยถายทอดจาก

หองสัมมนาของบริษัทฯ ต้ังอยูเลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

เร่ิมการประชุม

นายธีรพล สูญพนไรทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุมแจงใหที่ประชุมทราบถึงขอมูล

ท่ัวไปเก่ียวกับจาํนวนทุนและหุนของบริษัทฯ ดังน้ี

ทุนจดทะเบียน 326,550,000 บาท

แบงออกเปน 326,550,000 หุน

ทุนชําระแลว 326,549,999 บาท

เปนหุนที่ออกและจําหนายแลว 326,549,999 หุน

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท

โดย ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเมื่อวันท่ี 23มีนาคม 2564นั้น บริษัทฯ มีผูถือหุนรวมจํานวน982ราย แบงเปน

ผูถือหุ นสัญชาติไท ยจําน วน 972ร าย ถื อหุนร วมกัน 311,130,248หุน  หรือคิ ด เปน รอยล ะ 95.3ของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และผูถือหุนสัญชาติตางดาวจํานวน 10ราย ถือหุนรวมกัน 15,419,751หุน หรือ

คิดเปนรอยละ 4.7ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 34ราย

โดยเปนผูถือหุนท่ีมาดวยตนเองจํานวน 18ราย และเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนจํานวน 16ราย นับจํานวนหุน

ได ท้ังสิ้น272,728,192หุน หรือคิดเปนรอยละ 83.52ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ 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

โดยกรรมการที่เขารวมประชุมในครั้งนี้คิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม

นายคณิต ธนาวุธิไกร รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

ท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุม

1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อวีาย จํากัด

2. นางสาวพัชรพร ภูตรานนท ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด

จากนั้น ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายธีรวิทย บุษยโภคะ กรรมการผูจัดการ เปนผู ดําเนินการประชุม

โดยนายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดมอบหมายใหนายธีรพล สูญพนไร เลขานุการในที่ประชุมเปนผูแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามขอบังคับขอ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่

ตนเองถืออยู โดยหนึง่หุนเทากบัหน่ึงเสียง
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2. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงไมมีการพิมพบัตรลงคะแนนใหกับ

ผูเขารวมประชุม ดังนั้นการลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนทุกทานไปยังแถบหนาตาง E-Voting เพื่อทําการ

ลงคะแนนในแตละวาระ โดยบริษัทฯ จะเปดใหลงคะแนนในแตละวาระเปนระยะเวลา 90 วินาที เมื่อผูถือหุน

เลือกลงคะแนนแลว ระบบจะมีขอความ pop-up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงวา ยืนยันลงคะแนนหรือไม ใหผูถือหุน

กดตกลงเพื่อเปนการยืนยันการลงคะแนน

3. หากในวาระใดไดมีการปดการลงคะแนนเสียงแลว ผูถือหุนจะไมสามารถลงคะแนนเสียงได โดยจะถือวา

ผูถือหุนที่ไมไดลงคะแนนเสียงออกเสียงเห็นดวย

4. กรณีผูรับมอบฉันทะไดมีการลงคะแนนเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะเรียบรอยแลวน้ัน บริษัทฯ จะนับ

คะแนนตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะท่ีมอบไวใหน้ัน

5. การงดออกเสียงจะทํามาเปนฐานในการนับคะแนนเฉพาะวาระที่ 7

กอนลงมติในแตละวาระ บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี้ โปรดกดปุมยกมือพรอมท้ังและรอเลขานุการที่ประชุมเรียกช่ือของทาน

หลังจากนั้นใหทานกดเปดไมโครโฟน หรือ Unmute เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้น นายธีรวิทย บุษยโภคะ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปนี้

วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีเสียสละเวลาอันมีคามาเขารวมการประชุมผูถือหุนในคร้ังนี ้และกลาวขอบคุณ

ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ

วาระนี้เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระนี้

*************************************************************************************************
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

นายธีรวิทย บุษยโภคะ แจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษทัฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป  2563

ซึ่งจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 21เมษายน2563และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(“ตลาดหลักทรัพยฯ”)ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม ตลอดจนไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ เรียบรอยแลว

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ1 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2563ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี

21 เมษายน 2563ไวอยางถูกตองครบถวนแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซกัถาม จงึขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21

เมษายน2563 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 271,673,592 100.00

ไมเห็นดวย 0 0.00

งดออกเสียง 1,084,600 -

บัตรเสีย 0 0.00

รวม (35 ราย) 271,673,592 100.00

หมายเหตุ:   มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูซึ่งงดออกเสียงเปนฐานในการ

นับคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

นายธีรวิทย บุษยโภคะ แจงใหที่ประชุมทราบวา กอนพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบาย

การตอตานการทุจริตคอรัปชั่นในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกลาว บริษัทฯ ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป

และบนเว็ปไซตของบริษทัฯ
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ในวาระนี้ บริษัทฯ ขอแจงวารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้น

ในรอบป 2563 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2

ของหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงผูถอืหุนทุกทานแลว

นอกจากนี้ นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดอธิบายถึงผลการดําเนินงานประจําป 2563 โดยสรุป ดังตอไปนี้

· บริษัทฯ เปนผูผลิตและผูใหบริการในผลิตภัณฑบรรจภัุณฑพลาสติกคงรูปอยางครบวงจรโดยเปนผูเช่ียวชาญ

ทั้งในดานการออกแบบและการผลิต ซึ่งมุงเนนผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได

· บริษัทฯ มีลูกคากวา 1,000 รายในหลายภูมิภาค โดยมุงเนนในตลาดที่กําลังเติบโต (Emerging market)

· ปจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานทั้งสิ้น 10 แหง และอยูระหวางกอสรางอีก 3 แหง

· ในดานการกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ อยูในระดับ“ดีมาก” จากการจัดอันดับโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

· สดัสวนรายไดของบริษัทฯ ในป 2563 เปนรายไดจากประเทศไทยรอยละ45ประเทศอินเดียรอยละ 44และ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสรอยละ 11

· สัดสวนลูกคาแบงตามกลุมผลิตภัณฑไดเปน อาหารและเครื่องดื่มรอยละ70 เวชภัณฑและของใชสวนบุคคล

รอยละ22 และเครื่องใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรมรอยละ8

· การเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปท่ีผานมาจากป 2559 ใน 2 ปแรกเปนระยะของการเปล่ียนแปลง ตอมาใน

ปที ่3 ไดมีการเขาซื้อกิจการในบริษัท คัสตอมแพค จํากัด และSunrise Containers Limited ในประเทศอินเดีย

หลังจากนัน้ในปท่ี 4 ไดมีการเขาซ้ือกิจการในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส และในปท่ีผานมาไดเขาทําการ

ซ้ือหุนสวนท่ีเหลือของธุรกิจในประเทศอินเดีย ซึง่ทําใหบริษทัฯ ถือครองหุนในธุรกิจในประเทศอินเดียเปน

สัดสวนรอย100

· กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในชวง 5 ปที่ผานมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปอยูท่ีรอยละ39 ตอป

· อัตรากําไรกอนคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษีของบริษัทฯ ในชวง 5 ปที่ผานมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป

อยูที่รอยละ35

· อัตรากําไรตอหุนของบริษัทฯ ในชวง 5 ปที่ผานมามีอัตราเติบโตเฉลี่ยตอปอยูที่รอยละ22

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ใหท่ีประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผูถือหุนไดแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผูถือหุน ดังสรุปไวตอนทายของวาระนี้

วาระนี้เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระนี้
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คําถาม / คําตอบ

คาํถาม นายธํารง อนันตทวีผล ไดสอบถามวา(1) ในชวงไตรมาส 4 ปท่ีผานมาบริษัท ทีแพค บางนา

จํากัด มีผลการดําเนินงานขาดทุน เกิดจากอะไร และ บริษัท ทีแพค บางนา จํากัดไดรับการรับรอง

Food Safety แลวในปจจุบัน จะสงผลยังไงกับ Utilization Rate ของบางนาในครึ่งปหลังของป

2564 จากในปท่ีผานมาซ่ึงอยู ท่ีรอยละ 35(3) แนวโนมราคาเม็ดพลาสติกในป  2564 และ

ผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางไร

คําตอบ นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดตอบคําถาม ดังตอไปนี้ (1) ในชวงปท่ีผานมาสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (“โควิด19”) สงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท

ทีแพค บางนา จํากัด เนื่องจากยังไมพรอมท่ีจะผลิตสินคาที่ตองผานการรับรอง GMP  แตใน

ปจจุบันบริษัท ทีแพค บางนา จํากัดไดรับการรับรองFood Safety แลว ซึ่งนาจะเปนผลดีตอผล

การดําเนินงาน และ utilization rate จากจุดแข็งของ TPAC ท่ีเปนผูผลิตใหกับกลุมผลิตภัณฑ

อาหารและยา ซึ่งทีแพค บางนา ไดมีความพรอมแลว  (2)แนวโนมราคาเม็ดพลาสติก ท่ีบริษัท

คาดการณวาจะมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเปนปกติของอุตสาหกรรมนี้ บริษัทคาดวาจะสามารถปรับ

ราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนไปยังลูกคาได ซึ่งปกติแลวจะลาชากวาการปรับตัวของราคาเม็ด

พลาสติกราวๆ 1 ไตรมาส

คาํถาม ผูถือหุนสอบถามผานขอความวาสถานการณโควิด19 ในป 2563 สงผลกระทบตอผล

ประกอบการของบริษัทฯ หรือไม

คําตอบ นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดตอบคําถาม วาสถานการณโควิด 19 สงผลกระทบในดานที่ดีและไมดี

ตอบรษิทัฯ ในดานท่ีดีคือความตองการสินคาท่ีตองการความสะอาดและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

ผลกระทบดานลบคือความตองการสินคาอ่ืนๆ ลดลง และมีการลดกําลังการผลิตท่ีเกิดจากการ

ประกาศล็อคดาวน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

นายธีรวิทย บุษยโภคะ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามมาตรา  112 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (“พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน”)และขอบังคับขอ 44 ของบริษัทฯ กํานดใหบริษัทฯ จัดทํา

งบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป

เพ่ือพิจารณาอนมัุติ ท้ังนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลวมีความถูกตองตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และไดผาน
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การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564 พิจารณาอนุมัติ

งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบรษัิทยอยสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผูถือหุนไดแสดงความ

คิดเห็นและซักถามคําถาม แตไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือขอซักถาม จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป

ส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563ดวยคะแนนเสยีงดังน้ี

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 272,759,192 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (36ราย) 272,759,192 100

หมายเหตุ:  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูซึ่งงดออกเสียงเปนฐานในการ

นับคะแนน

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ

การจายเงินปนผล

นายธีรวิทย บุษยโภคะ แจงใหท่ีประชุมทราบวาเนื่องจากบริษัทฯ ตามมาตรา  116 แหง พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน และขอบังคับขอท่ี 47 ของบริษัทฯ กาํหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ  5 ของ

กําไรสุทธิประจําป หลังหักขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี) จนกวาเงินสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ  10 ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บรษิัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินได

นิติบุคคล และเงินสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจายเงินปนผลโดยขึ้นอยูกับความตองการ

ของสภาพคลองทางการเงิน กระแสเงินสดสําหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความตองการดานอื่นๆในอนาคต
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บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปนจํานวน

156,013,124 บาทและ 321,979,451 บาท ตามลําดับ และมีกําไรสะสมซ่ึงยังไมไดจัดสรรสําหรับรอบปส้ินสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปนจํานวน  696,595,577 บาทและ

912,545,432 บาท ตามลําดับ

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มีทุนจดทะเบยีนจํานวน 326,550,000 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงตองจัดสรร

กําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายอีกจํานวน  4.05 ลานบาท ซึ่งจะทําใหทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน ตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษทัฯกําหนด

ในการน้ี จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจายเงินปนผลดังตอไปนี้

(1) จดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4.05 ลานบาท

เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ

(2) จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ

เปนจาํนวนเงินท้ังสิน้ไมเกิน 95,352,600 บาท หรือในอัตรา 0.292 บาทตอหุน โดยบริษัทฯ ไดกําหนด

วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที ่10 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลที่เสนอในครั้งนี้เทากับรอยละ 30.0 โดยคํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ หักจํานวนเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป 2563 ตามท่ีเสนอ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของ

บริษัทฯ

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจาก

ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4.05 ลานบาท และการจายเงิน

ปนผลจากผลการดําเนนิงานสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  เปนจาํนวนเงินท้ังสิน้ไมเกิน 95,352,600 บาท หรือใน

อัตรา 0.292 บาทตอหุน โดยวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) คือ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564

และจายเงินปนผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผูถือหุนไดแสดง

ความคิดเห็นและซกัถามคําถาม แตไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือขอซกัถาม จงึขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุด

วันที่31 ธันวาคม 2563 และการจายเงินปนผลดวยคะแนนเสียงดังนี้
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มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 272,759,192 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (36 ราย) 272,759,192 100

หมายเหตุ:  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูซึ่งงดออกเสียงเปนฐานในการ

นับคะแนน

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

กอนเร่ิมพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดเชิญกรรมการ ทั้ง 3 ทาน ไดแก นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย

นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา และ นายยาโชวาดัน โลเฮีย ซึ่งเปนกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในการเลือกต้ังกรรมการครั้งนี้

ออกจากการประชุม

ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และขอบังคับขอ 18 ของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจาก

ตําแหนงจาํนวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูท้ังหมดในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงกับหนึ่งในสามที่สุด

ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน  8 ทาน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564 จึงมี

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน ไดแก 1) นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย 2) นางอาราธนา โลเฮีย

ชารมา และ 3) นายยาโชวาดนั โลเฮีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  (โดยกรรมการท่ีไมมีสวนไดเสีย) ไดพิจารณา

คุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับเลอืกต้ังเปนกรรมการท้ัง 3 ทานอยางรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นวา

บุคคลท้ัง 3 ทานมีคุณสมบัติท่ีครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ

เพ่ือรับเลือกต้ังเปนกรรมการอิสระดังกลาวมีคุณสมบัติท่ีจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการท้ัง  3 ทาน ใหกลับเขาดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ไดรับการคัดเลือกปรากฏตามเอกสาร

แนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว
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นอกจากนี้ เพื่อสงเสรมิการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอ

รายชื่อบุคคลท่ีเห็นวามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถวนที่จะไดรับคัดเลือกเปนกรรมการในการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2564 อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอบุคคลใดเปนกรรมการ

คณะกรรมการ(โดยกรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย) ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง

เปนกรรมการทั้ง 3 ทานไดผานกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแลว และ

มีความเห็นสอดคลองกับคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (โดยกรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย) วา

บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกต้ังเปนกรรมการทั้ง 3 ทานมีคุณสมบัติท่ีครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระดังกลาวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให

ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของตามเอกสาแนบ  4 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสง

ใหแกผูถือหุนทุกทานแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

ท้ัง 3 ทาน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหน่ึง

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซกัถามคําถาม จงึขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีจะลงมติรับรองกรรมการเปนรายบุคคล

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 272,759,192 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (36 ราย) 272,759,192 100

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 272,759,192 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0
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มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

บัตรเสีย 0 0

รวม (36 ราย) 272,759,192 100

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นายยาโชวาดัน โลเฮีย กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 272,759,192 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (36 ราย) 272,759,192 100

หมายเหตุ:  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูซึ่งงดออกเสียงเปนฐานในการ

นับคะแนน

หลังดําเนินการพิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาที่ประชุม

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

นายธีรวทิย บุษยโภคะ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามมาตรา  90 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและขอบังคับ

ขอ 34 ของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ท่ีประชุมผูถือหุน

กําหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาทบทวนคาตอบแทนของกรรมการเปนประจําทุกป และนําเสนอตอ

คณะกรรมการเพื่อใหพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน เพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

ตอไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดทบทวนคาตอบแทนกรรมการสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31



เอกสารแนบ 1

17

ธันวาคม 2564 อยางระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน

กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้นไมเกิน 3,830,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือ

เชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

คณะกรรมการไดพิจารณาและมีความเห็นสอดคลองกับคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน จงึเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

สําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนจาํนวนเงินท้ังสนิไมเกิน 3,830,000 บาท

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถาม จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564ดวยคะแนนเสยีงดังน้ี

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 272,759,192 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (36 ราย) 272,759,192 100

หมายเหตุ:    มติในวา ระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแน นเสียงไมนอยกวา สองในสาม

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผูซึ่งงดออก

เสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธีรวทิย บุษยโภคะ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และขอบังคับ

ขอ 41 (5) ของบรษิทัฯ กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

ทุกป ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน

อวีาย จํากัด ในปท่ีผานมา และมีความเห็นวาในปท่ีผานมาผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีใหกับบริษทัฯ ไดเปนอยางดี และไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับบริษทัฯ แตอยางใด อีกท้ัง คาสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือ
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หุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

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 และ/หรือ

5) นางสาวเกิดสิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอ่ืนท่ี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด กําหนดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยใหคนใด

คนหนึ่งเปนผูสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นตองบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และอ่ืนใดที่

เก่ียวของของบริษัทฯ พรอมกันนี้ไดกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวนเงินไมเกิน

2.79 ลานบาท ท้ังนี ้รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและมีความเห็นสอดคลองกับคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควร

เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่นําเสนอเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้นไมเกิน

2,790,000 บาท

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถาม จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป

ส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดวยคะแนนเสยีงดังน้ี

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 272,759,192 100

ไมเห็นดวย 0 0

งดออกเสียง 0 0

บัตรเสีย 0 0

รวม (36 ราย) 272,759,192 100
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หมายเหตุ:  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูซึ่งงดออกเสียงเปนฐานในการ

นับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี)

นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา  105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน เมื่อที่ประชุม

พิจารณาวาระการประชุมที่แจงในหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว ผูถือหุนซึ่งมหีุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

หุนท่ีจาํหนายไดท้ังหมดสามารถขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได

อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมตอที่ประชมุแตอยางใด แตมีขอซักถาม ซึ่งสรุปไว ดังนี้

คําถาม / คําตอบ

คาํถาม นายธํารง อนันตทวีผล ไดสอบถามวา(1) ผลประกอบการของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย

จํากัด (มหาชน) (บางขุนเทียน) ในปนี้มีแนวโนมเปนอยางไรเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  (2) โรงงาน

ท่ีสรางอยูในประเทศอินเดียที่คาดวาจะเสร็จในไตรมาสที่  1 ของป 2565 นั้น จะผลิตสินคา

ประเภทอะไร

คําตอบ นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดตอบคําถาม ดังตอไปนี้ (1) จากสถานการณโควิด19ท่ีสงผลใหความ

ตองการสินคาอุปโภคบริโภคลดลง กลุมผูบริหารไดพยายามหาผลิตภัณฑใหมๆมาทดแทน

สินคาดังกลาว(2)บริษัทฯ ยังวางแผนจะผลิตผลิตภัณฑกลุมอาหารและเวชภัณฑเปนหลัก

นายธีรวิทย บุษยโภคะ ไดกลาวเชิญใหประธานฯ กลาวปดการประชุม โดยประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูเขารวม

ประชุมและปดการประชมุเมื่อเวลา16.30น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเม่ือเวลา  15.00 น. มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุมเพ่ิมเติมทําใหมีจํานวน

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36ราย นับรวมจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 272,759,192หุน หรือคิดเปนรอยละ

83.53ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ ประธานท่ีประชุม

(นายเควนิ คมูาร ชารมา)

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริษัทฯ
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สารสนเทศรายการไดมาซ่ึงหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (บัญชี2)

12 เมษายน2564

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 3/2564เม่ือวันที่ 10

เมษายน2564 ไดมีมติอนุมัติการซ้ือหุนสามัญจํานวน  1,600,000 หุนใน Combi-Pack Sdn Bhd (“Combi-Pack”)

ซ่ึงเปนสัดสวนรอยละ 80 ของทุนชําระแลวของ Combi-Pack จากผูขาย (ดังรายละเอียดปรากฏตามขอ 2) ซ่ึงCombi-Pack

เปนบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารที่เปน

นวัตกรรมและมีคุณภาพสูง โดยคาตอบแทนและคาใชจายท้ังหมดในการเขาทําธุรกรรมจะมีจํานวนไมเกิน170ลานริงกิต

มาเลเซยีหรือเทากับประมาณ 1,301.20ลานบาท1(“คาใชจายสูงสุดจากการเขาทําธุรกรรม”)(รวมเรียกวา “ธุรกรรม”)

ในการนี้ บริษัทฯ ตกลงจะชําระคาตอบแทนใหแกผูขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ (ดังรายละเอียดปรากฏตาม

ขอ 1) จํานวนประมาณ140.6ลานริงกิตมาเลเซียหรือเทากับประมาณ 1,076.71ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนเทากับรอยละ

92.5ของราคาซื้อขายเบื้องตน(ดังรายละเอียดปรากฏตามขอ  3.2) และตกลงจะชําระคาตอบแทนสวนที่เหลือจํานวน

เทากับรอยละ 6และ รอยละ 1.5ของราคาซ้ือขายเบ้ืองตน ตามลําดับ ใหแกผูขายในวันท่ีครบกําหนด 12 เดือนนับจากวันท่ี

ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ(“วันท่ีผดัผอนการชําระราคาคร้ังท่ีหน่ึง”) และในวันที่ครบกําหนด 12 เดือนนับจากวันที่ผัดผอน

การชําระราคาคร้ังที่หนึ่ง(“วันท่ีผัดผอนการชําระราคาคร้ังท่ีสอง ”) ตามลําดับนอกจากนี้ บริษัทฯ และผูขาย

ตกลงวาจะปรับราคาซ้ือขายหุนทีแ่ทจริงโดยอางอิงจากวิธีการปรับราคา  (ดังรายละเอียดปรากฏตามขอ 3.2) ซ่ึงราคาซ้ือ

ขายหุนทีแ่ทจริงดังกลาวอาจมีจํานวนสูงกวา (แตไมเกินจํานวนคาใชจายสูงสุดจากการเขาทําธุรกรรม) หรือตํ่ากวาจํานวน

เงินที่บริษัทฯ ชําระใหแกผูขายในวันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ดังนั้น บริษัทฯ อาจตองชําระราคาซื้อขายหุนเพิ่มเติมหรือ

อาจไดรับชําระราคาซ้ือขายหุนคืนในภายหลัง

ทั้งนี้ ธุรกรรมไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ . 21/2551

เร่ือง หลักเกณฑในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง

การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546(รวมท้ังที่แกไขเพ่ิมเติม)

(“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”)อยางไรก็ตาม ธุรกรรมเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ . 2547 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม)

(“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) โดยขนาดรายการของธรุกรรมซ่ึงคํานวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลวของ

บริษัทฯและ  Combi-Pack สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563ตามเกณฑมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NTA)

1อัตราแลกเปล่ียนตามท่ีระบุในสารสนเทศฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการอางอิงเทาน้ัน โดยอางอิงจากอัตราขายเฉล่ียของอัตราแลกเปล่ียน

เงินสกุลรงิกิตมาเลเซียเทียบกับเงินสกุลบาทท่ีประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564โดย1ริงกิตมาเลเซียมีมูลคา

เทากับ 7.6541บาท
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ซ่ึงเปนเกณฑที่ไดผลลัพธสูงสุดเทากับรอยละ 62.86อนึ่งบริษัทฯ ไมมีรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยอื่นภายในระยะเวลา

หกเดือนท่ีผานมากอนการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2564 แตอยางใด

ดังน้ัน ธุรกรรมน้ีจึงเปนรายการประเภทท่ี 1 กลาวคือ รายการซ่ึงมีขนาดเทากับหรือสูงกวารอยละ  50 แตตํ่ากวา

รอยละ  100บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศเ ก่ียวกับธุรกรรมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(“ตลาดหลกัทรัพยฯ”)และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียและ

แตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับธุรกรรมและจัดสงความเห็นดังกลาวใหแกสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ

พิจารณาตอไปในการนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัสจํากัดใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกลาวยังเขาขายเปนการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของ

บริษัทฯ ตามมาตรา  107(2)(ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ . 2535 (รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม )

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) ซ่ึงบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับคะแนนเสียง

ของผูถอืหุนที่มีสวนไดเสีย

บริษัทฯขอแจงสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปดังตอไปนี้

1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ

ภายหลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติการเขาทําธุรกรรมบริษัทฯ จะเขาลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน

ท่ีเก่ียวของกับธุรกรรม(“สัญญาซ้ือขายหุน”)กับผูขาย(ดังรายละเอียดปรากฏตามขอ2)ภายในวันท่ี 10 เมษายน2564ท้ังน้ี

บริษัทฯ คาดวาการเขาทําธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณประมาณวันที่31พฤษภาคม 2564 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับกอนทั้งหมด

ภายใตสัญญาซ้ือขายหุนเปนผลสําเร็จ หรือถือวาเปนผลสําเร็จ หรือไดรับการผอนผันจากคูสัญญาฝายที่เก่ียวของ และไดมี

การปฏิบัติหนาที่ในการทําใหธุรกรรมเสร็จสมบูรณตามที่ไดระบุไวในสัญญาซื้อขายหุนแลว(“วันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ”)

2. คูสัญญาท่ีเก่ียวของและความสัมพันธกับบริษัทฯ

ผูซ้ือ : บริษัทฯ

ผูขาย : 1. Chow Chee Yut(“CCY”) (ถือหุนสามัญจํานวน 1,200,000 หุน ซ่ึงเปน

สัดสวนรอยละ 60)

2. Clara Chang Lai Ping (“CLP”) (ถือหุนสามัญจํานวน 200,000 หุน ซ่ึง

เปนสัดสวนรอยละ10) และ

3. Linda Leong Wai Fong (“LWF”) (ถือหุนสามัญจํานวน 600,000 หุน

ซ่ึงเปนสัดสวนรอยละ30)

ท้ังน้ี CCYจะยังคงถือหุนสามัญจํานวน 400,000 หุน ซ่ึงเปนสัดสวนรอยละ 20 ใน

Combi-Pack ภายหลังจากธรุกรรมเสร็จสมบรูณดังรายละเอยีดปรากฏตามขอ 4.3
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ความสัมพันธกบั

บริษัทฯ

: ผูขายไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัทฯและไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

ฯ ดังนั้น การเขาทําธุรกรรมดังกลาวจึงไมเขาขายเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

3. ลักษณะท่ัวไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะท่ัวไป

บริษัทฯ จะเขาซ้ือหุนสามัญจํานวน1,600,000 หุนซ่ึงเปนสัดสวนรอยละ80 ของทุนชําระแลวของCombi-Pack

จากผูขายทั้งนี้ ขอตกลงและเงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาซ้ือขายหุนสรุปไดดังนี้

เง่ือนไขบังคับกอนท่ีสําคัญ : 1) บริษัทฯ จะตองได รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ถือหุนสําหรับ

การเขาซ้ือหุนสามัญจํานวน  1,600,000 หุน ใน  Combi-

Pack(บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2564เพ่ือ

อนุมัติการเขาทาํธุรกรรมในวันท่ี 28พฤษภาคม2564)

2) สัญญาระหวางผูถือหุน (ตามที่นิยามไวดานลางน้ี) มีเนื้อหา

เปนไปตามที่บริษัทฯ และ CCY ตกลงกัน

3) การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence)ของ Combi-Pack

โดยบริษัทฯ เส ร็จสิ้น  แ ละบริษัทฯ พึงพอใจในผลของ

การตรวจสอบสถานะของ Combi-Packดังกลาว

4) บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก จ ะ ต อ ง ใ ห ค ว า ม ยิ น ย อ ม สํ า ห รั บ

การเปล่ียนแปลงการถือหุนใน  Combi-Pack และ/หรือ

คณะกรรมการของ Combi-Pack ซ่ึงเกิดจากการเขาทาํธุรกรรม

5) จะตองแสดงหลักฐานวา ได มีการยื่นคําขอซึ่ ง เกี่ ยวกับ

ใบอนุญาตตาง ๆ ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในประเทศ

มาเลเซียแลว

6) จะตองมีการจัดสงสําเนาสัญญาเก่ียวกับการจัดหาท่ีพักใหแก

แรงงานตางดาวของ Combi-Pack ใหแกบริษทัฯ

หนาท่ีในการทําใหธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณท่ีสําคัญ

: 1) ผูขายตองสงมอบและจัดใหมีการสงมอบแบบตราสาร

การโอนหุนที่ไดมีการลงนามแลว ใบหุน และมติที่เกี่ยวของ

ของคณะกรรมการ และ/หรือผู ถือหุนของ  Combi-Pack

ซ่ึงรวมถึง แต ไมจํากัดเพียง การอนุมัติการโอนหุนใหแก

บริษัทฯ และการเขาทําสัญญาระหวางผูถือหุน (ตามท่ีนิยามไว

ดานลางนี้) แลวแตกรณี

2) ผูขายตองสงมอบและจัดใหมีการสงมอบหนังสือท่ียืนยันวา



23

(ก) คํารับรองของผูขายท่ีใหไวเปนความจริง ถูกตอง และ

ไมกอให เ กิดการเขาใจผิดใดๆณ วันที่ลงนามในสัญญา

ซ้ือขายหุนและวันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ (ข) ผูขายไมผิดหนาท่ี

ที่จะตองปฏิบัติกอนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณและหนาที่อื่นใด

ของตน และผูขายและ Combi-Pack ไมไดรับหนังสือแจงใด ๆ ที่

เก่ียวกับการเรียกรอง การฟองรอง คําส่ังคุมครองช่ัวคราว คําส่ัง

คําบัญชา หรือหนังสือแจงที่ มีผลเปนการยับย้ังหรือหาม

การเขาทําหรือปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุนและเอกสารอื่นใดที่

เก่ียวของ หรือการเรียกรองคาเสียหาย หรือการไลเบี้ยใด ๆ

ท่ีเก่ียวของกับกรณีดังกลาว หรือหนังสือแจงใด ๆ ท่ีระบุวากรณี

ที่ระบุขางตนอยูในระหวางการดําเนินการหรือกําลังจะเกิดขึ้น

และ (ค) ผูบริหารที่สําคัญของ Combi-Pack ไมไดย่ืนหรือไดรับ

หนังสือบอกเลิกสัญญาจาง

3) เม่ือไดรับเอกสารท่ีเกี่ยวกับการทําใหธุรกรรมเสร็จสมบูรณ

ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายหุนจากผูขาย และคูสัญญา

ทุกฝายภายใตสัญญาระหวางผูถือหุนไดลงนามในสัญญา

ดังกลาวครบถวนแลว บริษัทฯ จะตองชําระคาตอบแทน

ซ่ึงมีจํานวนเทากับรอยละ  92.5 ของราคาซ้ือขายเบ้ืองตน

(ดังรายละเอียดปรากฏตามขอ 3.2) ใหแกผูขาย

วันสุดทายสําหรับการเขาทํา

ธุรกรรม

: ภายในสามเดือน นับจาก วันที่ คู สัญญาลงนามในสัญญา

ซ้ือขายหุน หรือวันที่อื่นใดท่ีผูขายและบริษัทฯ จะตกลงกันเปน

ลายลักษณอักษร

การคํ้าประกันแกบุคคลภายนอก : ภายหลังจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ บริษัทฯ ตกลงวาจะใช

ความพยายามอยางดีที่ สุดในการดําเนินการให มีการยกเลิก

เพิกถอนการคํ้ าประกั นที่ ผู ข ายได ให ไว แก บุ คคลภายนอ ก

(“การคํ้าประกันแกบุคคลภายนอก”) โดยในระหวางท่ียังไมไดมี

การยกเลิกเพกิถอนการค้าํประกนัแกบคุคลภายนอกดังกลาว บริษัทฯ

ตกลงวาจะรับผิดชดใชใหแกผูขายในจํานวนไมเกินรอยละ 100ของ

มูลคาของความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเรียกรองหรือหนาที่

ในการชําระเงนิภายใตการคํ้าประกันดงักลาว

เง่ือนไขอ่ืน ๆท่ีสําคัญ 1) ผูขายตกลงใหคํารับรองตาง ๆ เก่ียวกับ Combi-Pack เชน ไมมี

รายการเก่ียวกับการกู ยืมเงินใด ๆ ที่ ไมไดเปดเผยขอมูลใน

งบการเงินที่ตรวจสอบแลวของตน และไมมีหนี้ สินอื่นใด

นอกจากหนี้ส้ินที่ปรากฏในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลวหรืองบ
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ก า ร เ งิ น

ที่จัดทําโดยฝายจัดการ (Management Accounts) หรือหนี้สิน

ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หรือหนี้สินที่เปดเผยในสัญญา

ซื้อขายหุน เปนตน

2) ผูขายตกลงวาจะชดใชรับผิดใหแกบริษัทฯ สําหรับขอเรียกรอง

ใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหนังสือแจงไปยังผูขายภายในกําหนดเวลาดังนี้

(ก) 5 ถึง 7 ปนับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณสําหรับ

ขอเรียกรองเก่ียวกับภาษีอากร (ข)6 ปนับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณสําหรับขอเรียกรองเกี่ยวกับคํารับรองพื้นฐานที่เกี่ยวกับ

อํานาจในการเขาทําและปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุนของผูขาย

และขอมลูท่ีเกีย่วกับองคกรของ Combi-Pack และ (ค) 30 เดือน

นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณสําหรับขอเรียกรองอื่นๆ อนึ่ง

ความรับผิดสูงสุดของผูขายสําหรับขอเรียกรองดังกลาวจะมี

จํานวนรวมไมเกิน (1) ราคาซ้ือขายหุนที่แทจริงและ (2)

คาใช จายของบริษัทฯ ที่ เ ก่ียวของกับสัญญาซ้ือขายหุ น

ในจํานวนไมเกิน1 ลานริงกิตมาเลเซียหรือเทากับประมาณ 7.65

ลานบาท

นอกจากน้ีบริษัทฯ CCYและ Combi-Packจะเขาทาํสัญญาระหวางผูถือหุน (“สัญญาระหวางผูถือหุน”) กอนท่ี

ธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณทั้งนี้ ขอตกลงและเงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาระหวางผูถือหุนสรุปไดดังนี้

คณะกรรมการและประธาน

กรรมการ

: 1) คณะกรรมการของ  Combi-Pack ประกอบดวยกรรมการ

จํานวนไมเกินหกราย โดยกรรมการจํานวนไมเกินส่ีรายจะ

ไดรับการเสนอช่ือแตงต้ังจากบริษัทฯ และกรรมการจํานวน

สองรายจะไดรับการเสนอช่ือแตงต้ังจาก CCY

2) ประธานกรรมการจะตองเปนกรรมการที่บริษัทฯ เสนอช่ือแตงตั้ง

องคประชุมและการออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมคณะกรรมการ

: 1) องคประชุมของการประชุมคณะกรรมการของ  Combi-Pack

จะตองประกอบดวยกรรมการจํานวนสามราย โดยกรรมการ

อยางนอยหนึง่รายจะตองมาจากการเสนอชื่อแตงต้ังจากบริษัทฯ

และกรรมการหนึ่งรายจะตองมาจากการเสนอชื่อแตงตั้งจาก

CCY

2) กรรมการแตละรายมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนนและมติของ

ท่ีประชุมคณะกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง

ขางมาก เวนแตเร่ืองท่ีกําหนดเปนขอสงวนของคณะกรรมการ

(ซ่ึงรวมถึง แตไมจํากัดเพียง การลงทะเบียนการโอนหุนใน
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Combi-Pack การใหกู ยืมเงิน การสํารองจาย หรือการให

ความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของ

บริษทัฯ หรือการชําระคาใชจายในองคกรที่เกิดขึ้นใหแกบริษัทฯ

หรือบริษัทในเครือ (Corporate Overhead Expenses) ที่มี

จํานวนเกินกวา 200,000 ดอลลารสหรัฐ)ซ่ึงจะตองไดรับเสียง

เหน็ชอบหนึง่เสียงจากกรรมการท่ีมาจากการเสนอช่ือแตงต้ังจาก

CCY ดวย อน่ึง ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานกรรมการ

จะไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

3) ในกรณีท่ีองคประชุมไมครบและมีการเล่ือนประชุมออกไป

ใหองคประชุมของการประชุมท่ีเล่ือนออกไปนี้ประกอบดวย

กรรมการจํานวนสามราย โดยกรรมการอยางนอยหนึ่งรายจะตอง

มาจากการเสนอช่ือแตงต้ังจากบริษัทฯ และกรรมการหน่ึงราย

จะตองมาจากการเสนอชื่อแตงตั้งจาก CCY อนึ่ง ในกรณีที่

องคประชุมของการประชุมท่ีเล่ือนออกไปน้ียังคงไมครบ และมี

การเล่ือนประชุมออกไปเพ่ิมเติม ใหองคประชุมของการประชุมที่

เล่ือนออกไปเพ่ิมเติมน้ี ประกอบดวยกรรมการจํานวนสามราย

โดยกรรมการอยางนอยหน่ึงรายจะตองมาจากการเสนอช่ือ

แตงต้ังจากบริษัทฯ

ประธานในท่ีประชุมผูถือหุน : ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน

องคประชุมและการออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน

: 1) องคประชุมของการประชุมผูถือหุนของ Combi-Pack จะตอง

ประกอบดวยผูถือหุนจํานวนสองราย โดยเปนบริษัทฯ หนึ่งราย

และ CCY อีกหนึ่งราย

2) เวนแตวาระที่ตองอาศัยมติพิเศษของท่ีประชุมผูถือหุนตาม

ที่กฎหมายของประเทศมาเลเซียกําหนดมติของที่ประชุม

ผูถือหุนจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก

เวนแตเรื่องที่กําหนดเปนขอสงวนของผูถือหุน ซึ่งจะตองไดรับ

เสียงเหน็ชอบจาก CCY ดวย

3) ในกรณีที่องคประชุมไมครบและมีการเล่ือนประชุมออกไป

ใหองคประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ ประกอบดวย

ผูถือหุนจํานวนสองราย โดยเปนบริษัทฯ หนึ่งราย และ CCY อีก

หนึ่งราย อน่ึง ในกรณีที่องคประชุมของการประชุมที่เล่ือน

ออกไปนี้ยังคงไมครบ และมีการเลื่อนประชุมออกไปเพิ่มเติม

ใหองคประชุมของการประชุมที่ เ ล่ือนออกไปเพิ่มเ ติมนี้

ประกอบดวยผูถือหุนจํานวนสองราย โดยเปนบริษัทฯ หนึ่งราย
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ขอสงวนของผูถือหุน : เร่ืองที่กําหนดเปนขอสงวนของผูถือหุนรวมถึง แตไมจํากัดเพียง เรื่อง

ดังตอไปนี้

· เพิม่หรือลดทนุของ Combi-Pack หรือรวม แบงแยก ซ้ือ ไถถอน

หรือยกเลิกทุน หรือเปล่ียนแปลงสิทธิ ใด ๆ ในหุน หรือ

ดําเนินการอื่นใดซึ่งมีผลเปนการปรับโครงสรางหรือลดทุนของ

Combi-Pack ซึ่งไมเปนไปตามที่สัญญาระหวางผูถือหุนกําหนด

· ดําเนินการ หรือยินยอมใหมีการดําเนินการใด ๆ เพ่ือการเลิก

กิจการของ Combi-Pack โดยสมัครใจ หรือดําเนินการตาม

บทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ โดยสมัครใจที่เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการกิจการโดยอยูภายใตคําส่ังศาล การมีหน้ีสินลนพนตัว

การลมละลายหรือกฎหมายอื่นที่คลายคลึงกัน

· แกไขเอกสารการจัดต้ังบริษทัของ Combi-Pack

· ควบรวมธรุกิจหรือกจิการกับบคุคลใด ๆ

· ขาย โอน หรือจําหนายกิจการ ทรัพยสิน และ/หรือสินทรัพย

ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนของ Combi-Pack ใหแก หรือเขา

ทําสัญญาเพื่อการดังกลาวกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของ

บริษทัฯและ

· เปลีย่นแปลงลักษณะการประกอบธรุกิจของ Combi-Pack

ขอจํากัดการโอนหุน : 1) หามบริษัทฯ และ CCY โอนหุนที่ตนถือใหแกบุคคลใด ๆ

เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญา

อีกฝายหนึง่ หรือเปนการโอนหุนใหแกบุคคลที่ไดรับอนุญาต

ตามที่กําหนดในสัญญา

2) หามCCY กอหรือยินยอมใหมีการกอภาระผูกผันใดๆในหุน

ท่ีตนถือ

3) หามCCY ขายหุนใหแกบุคคลภายนอกท่ีประกอบธุรกิจ หรือ

มีสวนเก่ียวของ หรือมีสวนไดเสียในธุรกิจหรือกิจการใด ๆ

ที่เหมือนหรือคลายกับธุรกิจของ Combi-Pack หรือมีลักษณะ

เปนการแขงกับธรุกิจของ Combi-Pack

สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of

First Refusal)

: บริษัทฯ มสีิทธิในการปฏิเสธกอนหาก CCY ตองการโอนขายหุนที่ตน

ถือใหแกบุคคลภายนอก

สิทธิในการบังคับขายหุน (Right

to Drag Along)

: บริษัทฯ มี สิทธิ ในการบังคับให  CCY ขายหุนของตนใหแก

บุคคลภายนอกไปพรอมกันกับบริษัทฯ



27

สิทธิในการซ้ือหุน (Call option) : 1) CCY ตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิในการซ้ือหุนทั้งหมดท่ีตนถือ

อยูใน Combi-Pack (“สิทธิในการซ้ือหุน”)ในราคาใชสิทธิ

(ตามท่ีนิยามไวดานลางน้ี)

2) บริษัทฯ สามารถใช สิทธิในการซ้ือหุนได เม่ือครบกําหนด

ปที่สาม ปที่ส่ี ปที่หา และปที่หกนับจากวันที่ลงนามในสัญญา

ระหวางผูถือหุน และภายในระยะเวลา 60 วันภายหลังจาก

งบการเงินประจําปของ Combi-Pack ไดรับการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชี

สิทธิในการขายหุน (Putoption) : 1) บริษทัฯ ตกลงให CCY มีสิทธิในการขายหุนทั้งหมดท่ีตนถือ

อยูใน Combi-Pack (“สิทธิในการขายหุน”)ในราคาใชสิทธิ

(ตามท่ีนิยามไวดานลางน้ี)

2) CCY สามารถใชสิทธิในการขายหุนไดเมื่อครบกําหนดปที่สาม

ปที่สี่ ปที่หา และปที่หกนับจากวันที่ลงนามในสัญญาระหวาง

ผูถือหุน และภายในระยะเวลา 60 วันภายหลังจากงบการเงิน

ประจาํปของ Combi-Pack ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบญัชี

การซ้ือขายหุนภายหลังครบปท่ีหก : หากคูสัญญาไมใชสิทธิในการซื้อหุนหรือสิทธิในการขายหุนภายใน

กําหนดปที่หกนับจากวันที่ลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุนCCY

และบริษัทฯ จะใชความพยายามอยางดีที่ สุดและโดยสุจริต

เพื่อหารือเกี่ยวกับการซ้ือขายหุนที่เหลืออยูของ CCY ในราคาซ้ือ

ขายซ่ึงจะกําหนดจาก FMV (ตามท่ีนิยามไวดานลางน้ี)

ราคาใชสิทธิ (Option price) : ราคาใชสิทธิ (“ราคาใชสิทธิ”) คํานวณมาจากสูตรดังตอไปนี้ :

Normalized EBITDA x 7.6

โดยท่ี Normalized EBITDA หมายถึง รายไดสุทธิรวมกอนหัก

ดอกเบีย้ ภาษ ีคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนายของ Combi-Pack

สําหรับชวงระยะเวลาชวงใดชวงหน่ึงท่ีตองการคํานวณ และจะตอง

คํานวณจากงบการ เ งิน ท่ีตรวจสอบแล วของ  Combi-Pack

โดยจะตองเปนคาเฉล่ียของรอบปบัญชีลาสุดสองงวดกอนการสง

หนังสือแจงใชสิทธิในการซื้อหุน หรือสิทธิในการขายหุน โดยจะตอง

มาจากการดําเนินงานปกติเปนหลัก และตองไมรวมรายการตาง ๆ

ที่กําหนดในสัญญาระหวางผูถือหุน ซึ่งรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเปน

คร้ังคราวหรือไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา และกําไรหรือขาดทุนจาก

การจําหนายสินทรัพย เปนตน
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การขายหุนและการซ้ือหุนจาก

การผดิสญัญา

: ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดผิดสัญญาระหวางผูถือหุน ใหผูถือหุนฝาย

ที่ไมผิดสัญญาแตงตั้งบริษัทบัญชีระหวางประเทศที่มีความเปนอิสระ

เพื่อกําหนดมูลคาตลาดที่ ยุติธรรม  (FairMarketValue) ของ

Combi-Pack (“FMV”)

ในกรณีที่บริษัทฯ เปนผูถือหุนที่ผิดสัญญา CCY มีสิทธิท่ีจะขายหุน

ทั้งหมดที่ตนถือใหแกบริษัทฯ ในราคารอยละ 110 ของราคาใชสิทธิ

หากการผิดสัญญาดังกลาวเกิดข้ึนภายในระยะเวลาหกปแรกนับจาก

วันที่ลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุน หรือในราคารอยละ 110 ของ

FMVหากการผิดสัญญาดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากระยะเวลา

ดังกลาว

ในกรณีที่CCY เปนผูถือหุนที่ผิดสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

ท้ังหมดท่ีCCY ถือจาก CCYในราคารอยละ 90 หรือรอยละ100 ของ

ราคาใช สิทธิ  (ขึ้ นอ ยู กับ เห ตุของการ ผิด สัญญาตามที่ ระบุ

ในสัญญาระหวางผูถือหุน) หากการผิดสัญญาดังกลาวเกิดขึ้น

ภายในระยะเวลาหกปแรกนับจากวันที่ลงนามในสัญญาระหวาง

ผูถือหุน หรือในราคารอยละ 90 หรือรอยละ 100 ของ FMV

(ขึ้นอยูกับเหตุของการผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญาระหวาง

ผูถือหุน) หากการผิดสัญญาดังกลาวเกิดข้ึนภายหลังจากระยะเวลา

ดังกลาว

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ : 1) CCY ตกลงท่ีจะไมประกอบธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับธุรกิจ

ของ Combi-Pack ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมนับจาก

วันที่ลงนามในสัญญาระหวางผู ถือหุนและจนกวาจะพน

ระยะเวลาสามปภายหลังจากส้ินสุดสถานะการเปนผูถือหุน

ของ Combi-Pack

2) หากบริษัทฯจัดตั้งโรงงานแหงใหมซ่ึงมุงเนนการผลิตสินคา

IML (In-mould Label)และ/หรือถวยข้ึนรูปท่ีมีปลอกกระดาษ

แข็งเปนหลักโดยใหบริษัทยอยของตนเปนผูบริหารโรงงาน

ดังกลาวและอาจมีการถายโอนลูกคาปจจุบันของ Combi-

Pack ไปยังบริษัทยอยดังกลาวไดบริษัทฯ ตกลงใหสิทธิแก

CCY ในการซื้อหุนในสัดสวนรอยละ20 ในบริษัทยอยดังกลาว
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3.2 ขนาดของรายการ

ตามสัญญาซื้อขายหุน บริษัทฯ และผูขายตกลงวาคาตอบแทนสําหรับการเขาทําธุรกรรมจะมีจํานวนเทากับ

ราคาซ้ือขายเบ้ืองตน (“ราคาซ้ือขายเบ้ืองตน”) หลังจากท่ีมีการปรับราคาตามวิธีการปรับราคา (ตามท่ีนิยามไวดานลางน้ี)

ราคาซ้ือขายเบ้ืองตนคํานวณมาจากสูตรดังตอไปนี้: รอยละ 80ของ (ก) มูลคาของกิจการ(Enterprise Value) ของ

Combi-Pack ซ่ึงเทากับจํานวน190ลานริงกิตมาเลเซีย หรือเทากับประมาณ 1,454.28ลานบาท หักดวย(ข)ประมาณการ

หนี้สินสุทธิ(Estimated Net Debt)บวก(ค)เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเบ้ืองตน (Initial Net Working Capital) และ หักดวย (ง)

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเปาหมายเบ้ืองตน (Initial Target Net Working Capital)ซ่ึงมีจํานวนขั้นตํ่าเทากับ 24ลานริงกิต

มาเลเซีย หรือเทากับประมาณ 183.70 ลานบาท โดยผูขายจะประเมินมูลคาของรายการตามขอ (ข) (ค) และ (ง)และบริษัทฯ

จะตองเห็นชอบกับมูลคาดังกลาวกอนวันทีธุ่รกรรมเสร็จสมบูรณ

คูสัญญาตกลงวาจะปรับราคาซ้ือขายเบื้องตนภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาซ้ือขายหุนจาก

(ก) รอยละ 80 ของผลตางระหวางประมาณการหน้ีสินสุทธิของ Combi-Pack กับหน้ีสินสุทธิ ณ วันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ

ซ่ึงผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี และ (ข) รอยละ 80 ของผลตางระหวาง (1) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเบื้องตนของ

Combi-Pack หักดวยเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเปาหมายเบื้องตนกับ (2) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ

หักดวย เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเปาหมาย ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี(“วิธีการปรับราคา”)

ในการน้ี บริษัทฯ ตกลงจะชําระคาตอบแทนใหแกผูขายในวันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณเปนจํานวนประมาณ140.6

ลานริงกิตมาเลเซีย หรือเทากับประมาณ 1,076.17ลานบาท ซ่ึงเปนจํานวนเทากับรอยละ 92.5ของราคาซ้ือขายเบ้ืองตนและ

ตกลงจะชําระคาตอบแทนสวนที่เหลือจํานวนเทากับรอยละ 6 และรอยละ 1.5 ของราคาซื้อขายเบื้องตน ตามลําดับ ใหแก

ผูขายในวันที่ผดัผอนการชําระราคาคร้ังที่หนึ่ง และในวันที่ผัดผอนการชําระราคาครั้งที่สอง ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ

และผูขายตกลงวาจะปรับราคาซ้ือขายหุนทีแ่ทจริงโดยอางอิงจากวิธีการปรับราคา ซ่ึงราคาซ้ือขายหุนท่ีแทจริงดังกลาวอาจมี

จํานวนสูงกวา (แตไมเกินจํานวนคาใชจายสูงสุดจากการเขาทําธุรกรรม) หรือตํ่ากวาจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ชําระใหแกผูขาย

ในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ดังนั้น บริษัทฯ อาจตองชําระราคาซื้อขายหุนเพิ่มเติมหรืออาจไดรับชําระราคาซื้อขายหุนคืน

ในภายหลัง

นอกจากน้ี บริษัทฯ คาดวาคาใชจายสูงสุดจากการเขาทําธุรกรรมจะเปนจํานวนไมเกิน170ลานริงกิตมาเลเซีย หรือ

เทากับประมาณ 1,301.20ลานบาทซ่ึงแบงออกเปนราคาซ้ือขายหุนเปนจํานวนประมาณ152ลานริงกิตมาเลเซีย หรือเทากับ

ประมาณ 1,163.42ลานบาทและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเขาทําธรุกรรมเปนจํานวนประมาณ18ลานริงกิตมาเลเซีย หรือ

เทากับประมาณ 137.77ลานบาท

ท้ังนี ้บริษัทฯ ไดคํานวณขนาดรายการของธุรกรรมภายใตประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปโดยคํานวณจาก

งบการเงินที่ตรวจสอบแลวของบริษัทฯและ  Combi-Pack สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
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(1) คํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NTA)

ขนาดของรายการ = (NTA ของ Combi-Pack x 80%) x 100

NTA ของบริษัทฯ

= (547.98ลานบาท x 80%) x 100

697.44ลานบาท

= 62.86%

หมายเหตุ มูลคาสินทรัพยสุทธิคํานวณจาก สินทรัพยรวม – สินทรัพยไมมีตัวตน – หนี้สินรวม –

สวน ของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอาํนาจควบคุมของบริษัทยอย

(2) คํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

ขนาดของรายการ = (กําไรสุทธิจากการลงทุนใน Combi-Pack x 80%) x 100

กําไรสุทธิของบริษัทฯ

= (109.78ลานบาท x 80%) x 100

321.98ลานบาท

= 27.28%

(3) คํานวณตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน

ขนาดของรายการ = จํานวนเงินท่ีจายไป x 100

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ

= 1,301.20ลานบาท x 100

4,723.46ลานบาท

= 27.55%

หมายเหตุ บริษัทฯ ใชคาใชจายสูงสุดจากการเขาทําธุรกรรมในการคํานวณมูลคารวมของ

ส่ิงตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยราคาซ้ือขายหุนเปนจํานวนประมาณ152 ลานริงกิต

มาเลเซีย หรือเทากับประมาณ  1,163.42 ลานบาท และคาใชจายที่ เกี่ยวของกับ

การเขาทําธุรกรรมเปนจํานวนประมาณ18 ลานริงกิตมาเลเซีย หรือเทากับประมาณ

137.77 ลานบาท

(4) คํานวณตามเกณฑมูลคาของหลักทรัพยที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย
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เกณฑน้ีไมสามารถใชคํานวณไดเน่ืองจากบริษัทฯ ไมไดออกหุนใหมเพือ่ชําระราคา

สรุปรายละเอียดของการคํานวณขนาดรายการ

เกณฑการคํานวณ ขนาดรายการ (รอยละ)

1. เกณฑมลูคาสินทรัพยสุทธิ (NTA) 62.86

2. เกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 27.28

3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน 27.55

4. เกณฑมูลคาของหลักทรัพยที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย ไมสามารถใชคํานวณได

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NTA)ซ่ึงเปนเกณฑที่ไดผลลัพธสูงสุดเทากับรอยละ

62.86อนึ่ง บริษัทฯ ไมมีรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยอื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผานมากอนการประชุมคณะกรรมการ

คร้ังท่ี 3/2564 แตอยางใด

ดังน้ัน ธุรกรรมน้ีจึงเปนรายการประเภทท่ี 1 กลาวคือ รายการซ่ึงมีขนาดเทากับหรือสูงกวารอยละ  50 แตตํ่ากวา

รอยละ 100บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมตอตลาดหลักทรัพยฯ และไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม

ผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให

ความเห็นเก่ียวกับธรุกรรมและจัดสงความเห็นดังกลาวใหแกสํานักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ

พิจารณาตอไปในการนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัสจํากัดใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกลาวยังเขาขายเปนการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของ

บริษทัฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของ

บริษัทฯ ดวยคะแนนเ สียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน เสียงท้ังหมดของผู ถือหุ นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพยท่ีไดมา

เม่ือธุรกรรมเสร็จสมบูรณ บริษัทฯ จะเขาถือหุนสามัญจํานวน1,600,000 หุน ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ80 ของ

ทุนชําระแลวของ Combi-Pack ซ่ึงมีขอมูลสําคัญดังน้ี

ช่ือบริษัท Combi-Pack Sdn Bhd

ประเภทธุรกจิ ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุอาหาร

ที่อยู Suite A24, 2nd Floor, Podium A, Plaza Pekeliling, Kuala Lumpur, Malaysia

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือเทากับประมาณ 15.31ลานบาท

ทุนชําระแลว 2,000,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือเทากับประมาณ 15.31ลานบาท
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4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Combi-Packเปนบริษัทจํากัดท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียเม่ือป  2550ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ

พลาสติกสําหรับบรรจุอาหารท่ีมีคุณภาพสูงโดยอาศัยนวัตกรรมใหมทั้งนี้  Combi-Pack ออกแบบและผลิตช้ินสวน

พลาสติกตามความตองการของลูกคา โดยใหบริการกับทั้งลูกคาทั้งภายในประเทศมาเลเซียและลูกคาในตางประเทศ

ณ ปจจุบัน Combi-Pack มีโรงงานขนาด 6.3เอเคอรหรือประมาณ 25,495.2 ตารางเมตร และมีลูกจางมากกวา 250 คน

4.2 ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญของ Combi-Packอางอิงจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลวของCombi-Packณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2563, 2562และ 2561สรุปไดดังน้ี

สรุปสาระสําคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน2

2ผลรวมท่ีแสดงในตารางอาจไมตรงกับผลบวกของตัวเลขในแตละรายการเน่ืองจากตารางแสดงเฉพาะรายการท่ีสําคัญ

รายละเอยีด

หนวย: ลานรงิกติมาเลเซยี หนวย: ลานบาท

ส้ินสุดวันท่ี

31ธนัวาคม
2563

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2562

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2561

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2563

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2562

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2561

เงินสดและเงินฝากใน

ธนาคาร

8.83 3.18 2.93 67.55 24.31 22.41

ลูกหนี้การคา 16.98 21.14 19.91 129.99 161.77 152.41

สินคาคงเหลือ 13.76 10.47 12.22 105.34 80.11 93.54

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 79.31 62.37 64.82 607.07 477.38 496.17

สินทรัพยไมมีตัวตน 0.09 0.15 0.22 0.66 1.13 1.69

รวมสินทรัพย 123.11 99.74 102.50 942.33 763.41 784.57

เจาหนี้การคา 29.15 13.37 12.56 223.08 102.36 96.13

เงินกูยืม 15.55 16.71 22.38 118.98 127.93 171.30

เจาหนี้สัญญาเชาการเงิน 2.11 4.38 7.90 16.15 33.49 60.47

รวมหนี้สิน 51.43 39.42 49.68 393.69 301.71 380.25

ทุนชําระแลว 2.00 2.00 2.00 15.31 15.31 15.31

กําไรสะสม 69.68 58.32 50.82 533.33 446.39 389.02

รวมสวนของผูถือหุน 71.68 60.32 52.82 548.64 461.70 404.33
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สรุปสาระสําคัญของงบกําไรขาดทุน

4.3 คณะกรรมการและผูถือหุน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการปจจุบัน คณะกรรมการภายหลังจากการเขาทําธุรกรรม

1. CCY (กรรมการ) 1.CCY (กรรมการ)

2. CLP (กรมการ) 2. CLP (กรรมการ)

3. LWF (กรรมการ) 3. บริษัทฯ จะเสนอชื่อแตงตั้งตอไป

4. บริษัทฯ จะเสนอชื่อแตงตั้งตอไป

5. บริษัทฯ จะเสนอชื่อแตงตั้งตอไป

6. บริษัทฯ จะเสนอชื่อแตงตั้งตอไป

รายละเอยีด

หนวย: ลานริงกิตมาเลเซีย หนวย: ลานบาท

ส้ินสุดวันท่ี

31ธนัวาคม

2563

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2562

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2561

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2563

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2562

ส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม2561

รายได 110.52 106.32 100.80 845.94 813.79 771.56

ตนทุนขาย 84.07 82.94 80.76 643.48 634.81 618.17

กําไรขั้นตน 26.45 23.38 20.04 202.46 178.98 153.39

รายไดอื่น 0.95 0.27 1.73 7.27 2.08 13.27

คาใชจายในการขายและ

คาใชจายในการบริหาร

10.97 11.52 11.10 83.96 88.15 85.00

กําไรกอนหักดอกเบ้ียและ

ภาษี (EBIT)

16.43 12.14 10.67 125.78 92.91 81.67

ตนทุนทางการเงิน 0.89 1.51 1.91 6.81 11.59 14.61

คาใชจายภาษีเงินได 1.18 2.13 2.27 9.06 16.29 17.40

กําไรสุทธิ 14.36 8.50 6.49 109.90 65.02 49.66
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ผูถอืหุน

ผูถือหุนปจจุบัน ผูถือหุนภายหลังจากการเขาทําธุรกรรม

ช่ือ จํานวนหุน รอยละ ช่ือ จํานวนหุน รอยละ

1. CCY 1,200,000 60 1. บริษัทฯ 1,600,000 80

2. CLP 200,000 10 2. CCY 400,000 20

3. LWF 600,000 30

รวม 2,000,000 100 รวม 2,000,000 100

5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการชําระเงิน

5.1 มูลคารวมของส่ิงตอบแทน

มูลคารวมของส่ิงตอบแทนสําหรับธุรกรรมจะไมเกินคาใชจายสูงสุดจากการเขาทําธุรกรรมจํานวน170 ลานริงกิต

มาเลเซีย หรือเทากับประมาณ 1,301.20ลานบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามขอ 3.2

5.2 เง่ือนไขการชําระเงิน

บริษัทฯ จะชําระคาตอบแทนเปนจํานวนรอยละ 92.5ของราคาซ้ือขายเบื้องตนใหแกผูขายแตละรายในวันที่

ธุรกรรมเสร็จสมบูรณภายหลังจากท่ีเงื่อนไขบังคับกอนท้ังหมดภายใตสัญญาซ้ือขายหุนเปนผลสําเร็จ หรือถือวาเปน

ผลสําเร็จ หรือไดรับการผอนผันจากคูสัญญาฝายท่ีเกี่ยวของ และไดมีการปฏิบัติหนาที่ในการทําใหธุรกรรมเสร็จสมบูรณ

ตามท่ีไดระบุไวในสัญญาซ้ือขายหุนแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามขอ 3.1 และตกลงจะชําระคาตอบแทนสวนท่ีเหลือ

จํานวนเทากับรอยละ 6 และ รอยละ 1.5 ของราคาซ้ือขายเบื้องตน ตามลําดับ ใหแกผูขายในวันท่ีผัดผอนการชําระราคา

คร้ังท่ีหน่ึง และในวันท่ีผัดผอนการชําระราคาคร้ังท่ีสอง ตามลําดับ อยางไรก็ดี ราคาซ้ือขายเบ้ืองตนไมใชราคาซ้ือขายหุนท่ี

แทจริงและบริษัทฯ และผูขายตกลงวาจะปรับราคาซ้ือขายหุนท่ีแทจริงโดยอางอิงจากวิธีการปรับราคา ซ่ึงราคาซ้ือขายหุนท่ี

แทจริงดังกลาวอาจมีจํานวนสูงกวา (แตไมเกินจํานวนคาใชจายสูงสุดจากการเขาทําธุรกรรม) หรือต่ํากวาจํานวนเงินที่

บริษัทฯ ชําระใหแกผูขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ดังนั้น บริษัทฯ อาจตองชําระราคาซื้อขายหุนเพิ่มเติมหรืออาจไดรับ

ชําระราคาซ้ือขายหุนคืนในภายหลัง

6. มูลคาของสินทรัพยท่ีไดมา

มูลคาของหุนในCombi-Packที่บริษัทฯ จะไดมาจากการเขาทําธุรกรรมจะมีมูลคาเทากันกับมูลคารวมของ

ส่ิงตอบแทนดังรายละเอียดปรากฏตามขอ 5.1
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7. เกณฑท่ีใชกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน

เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทนของธุรกรรมรวมถึงปจจัยดังตอไปน้ี

1. มูลคาของกิจการและหน้ีสินของ Combi-Pack

2. ราคาท่ีบริษัทฯ และผูขายไดเจรจาตกลงรวมกัน

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกบับริษัทฯ

บริษทัฯคาดวาการเขาทาํธรุกรรมจะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนและสามารถเขาถึงลูกคาของบริษัทฯ ไดดี

ยิ่งขึ้น ดังนี้

1. สามารถเขาถึงเทคโนโลยีใหมและเพิ่มประเภทของสินคาท่ีจําหนาย: บริษัทฯ ประสงคจะเปนผูนําในธุรกิจ

ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารและยาซ่ึงมีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานระดับโลก ท้ังน้ี

Combi-Pack เปนผูมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางและเปนผูนําในดานเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ

พลาสติกสําหรับบรรจุอาหารโดยใชกระบวนการติดฉลากฟลมพลาสติกไปพรอมกับการฉีดข้ึนรูปบรรจุภัณฑ

พลาสติก(In Mould Labelled หรือ IML) โดยบริษัทฯ จะสามารถนําเสนอสินคาบรรจุภัณฑพลาสติก

ระดับพรีเม่ียมจากการใชกระบวนการท่ีนําสมัยดังกลาวใหแกฐานลูกคาของบริษัทฯ ได

2. เพิ่มความม่ันคงของจุดยืนในตลาดในภูมิภาคอาเซียน และสามารถเขาถึงกลุมลูกคาและตลาดใหม :

เนื่องจาก Combi-Pack เปนผูนําในตลาดในประเทศมาเลเซียและยังสงออกสินคาไปยังหลายตลาดใน

ภูมิภาคอาเซียนและภมิูภาคโอเชียเนีย ดังน้ัน การเขาทําธุรกรรมจะทําใหบริษัทฯ มีจุดยืนในตลาดในภูมิภาค

ดังกลาวท่ีมีความม่ันคงย่ิงข้ึน

3. เพิ่มความแข็งแกรงทางการเงิน: Combi-Pack มีอัตรากําไรท่ีเปนเลิศ (ดวยอัตรากําไรกอนดอกเบี้ยภาษี

คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ที่รอยละ 22.11 ในป 2563)และมีอัตราการเติบโตที่ดี

(ดวยอัตราเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ของกําไรสุทธิท่ีรอยละ 48.77ในชวงป 2561-2563)

9. แหลงเงินทุนท่ีใช

จากขอมูลที่ระบใุนรางขอกําหนดของสถาบันการเงินแหงหนึ่งในประเทศไทย และการเจรจากับสถาบันการเงิน

ดังกลาวบริษัทฯ อาจกูยืมเงินจํานวนไมเกิน1,150 ลานบาทจากสถาบันการเงินดังกลาวเพ่ือเขาทําธุรกรรมท้ังน้ี

รางขอกําหนดดังกลาวมีเง่ือนไขซ่ึงกําหนดใหบริษัทฯ ตองรักษาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนสุทธิ และอัตราสวน

ความสามารถในการชําระหน้ีโดยคํานวณจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทุก ๆ ป

และทุก ๆ ไตรมาส ดังน้ี
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ขอกาํหนด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราสวนหนี้สินตอทุนสุทธิ 2.5 2.0

อตัราสวนความสามารถ

ในการชําระหนี้

1.1 1.1

อนึ่ง ไมมีเง่ือนไขหรือขอกําหนดอ่ืนใดภายใตรางขอกําหนดดังกลาวซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนของ

บริษทัฯ อยางไรก็ดี เนื่องจากคูสัญญายังอยูในระหวางการเจรจาเก่ียวกับเงื่อนไขหรือขอกําหนดภายใตสัญญา

กูยืมเงินซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไข ดังน้ัน หากเงื่อนไขหรือขอกําหนดใด ๆ ภายใตสัญญากูยืมเงินดังกลาว

อาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนบริษัทฯ จะแจงขอมูลที่ เ ก่ียวกับเง่ือนไขหรือขอกําหนดดังกลาวตอ

ตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป

10. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเขาทําธุรกรรม เนื่องจากพิจารณาแลว เห็นวาการเขาทําธุรกรรมมี

ความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผู ถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ

ในระยะยาวตามเหตุผลดังท่ีระบุในขอ 8 ขางตน

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเหน็ไมแตกตางจากคณะกรรมการตามท่ีระบุในขอ 10 ขางตน

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอสารสนเทศในเอกสารท่ีสงใหผูถือหุน

คณะกรรมการ ไดตรวจสอบขอมูลท่ีเสนอตอคณะกรรมการดวยความระมัดระวัง และเปนผูรับผิดชอบในขอมูล

ที่ระบุไวในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอ่ืนที่จัดสงใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ท้ังน้ี คณะกรรมการรับรองวา

ขอมูลที่ระบุไวในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดสงใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ถูกตอง ครบถวน โดยไมมี

การแสดงขอความที่ เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญตาม

มาตรา 89/20 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม)

13. หนี้สิน

13.1 ยอดรวมของตราสารหน้ีท่ีออกจําหนายแลวและท่ียังไมไดออกจําหนาย ณ วันท่ี 31ธันวาคม2563

ณ วันท่ี  31ธันวาคม2563 บริษัทฯ ไมมีตราสารหน้ีท่ียังไมไดออกจําหนาย ท้ังน้ี ยอดรวมของตราสารหน้ี

ที่ออกจําหนายแลวของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของเงินกู จํานวน (ลานบาท)

สวนของหุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 76.02
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สวนของหุนกูระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป

390.31

13.2 ยอดรวมของเงินกูท่ีมีกําหนดระยะเวลาและหลักประกนั ณ วันท่ี31ธันวาคม2563

ชนิดของเงินกู หลักประกัน จํานวน (ลานบาท)

เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

บางสวนของ TPAC

Packaging India Private

Limited

515.34

ส วน ข อ งเ งิน กู ยืมร ะย ะ ยา วจ ากธ น า คา ร

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

- 165.25

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากสวน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

- 792.65

13.3 ยอดรวมหน้ีประเภทอ่ืน (รวมท้ังเงินเบิกเกินบัญชี)และหลกัประกนั ณ วันท่ี31ธันวาคม2563

ชนิดของหน้ี หลักประกัน จํานวน (ลานบาท)

เจาหน้ีทางการคาและเจาหน้ีอืน่ - 358.96

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 36.98

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - 70.90

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - 95.57

หนี้สินการเชา - 87.91

รวม - 650.32

13.4 ยอดรวมหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา (Contingent Liabilities) ณ วันท่ี31ธันวาคม 2563

TPAC Packaging India Private Limited อยูภายใตขอพิพาทเก่ียวกับเร่ืองภาษีสรรพสามิตและภาษีการขาย

และการบริการ โดยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจํานวน 14 ลานรูปอินเดีย หรือคิดเปนประมาณ 5.73ลานบาท3 ทั้งนี้

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37.3 ตามท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

3อัตราแลกเปล่ียนตามท่ีระบุในขอ 13.4 น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการอางอิงเทาน้ัน โดยอางอิงจากอัตรากลางของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินสกุลรูปอินเดียเทียบกับเงินสกุลบาทท่ีประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 30ธันวาคม 2563โดย 1รูปอินเดียมีมูลคาเทากับ

0.4091 บาท
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14. ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโนมธุรกจิของบริษัทฯ

14.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เปนบริษัทช้ันนําในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกคงรูป โดยปจจุบันมีโรงงานที่เปนฐาน

การผลิตจํานวน11 แหง ซ่ึงต้ังอยูใน 3 ประเทศ ดังน้ี

· โรงงาน4แหงในประเทศไทย ซ่ึงต้ังอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

· โรงงาน 5 แหงในประเทศอินเดีย ซึ่งตั้งอยูทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของประเทศอินเดีย

· โรงงาน 2แหงในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ธรุกิจสวนใหญของบริษทัฯเก่ียวกับสินคาที่ตองการความสะอาดและปลอดภัยสูง – สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน

เชน กลุมอาหารและเคร่ืองด่ืม เวชภณัฑและของใชสวนบุคคล และผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรม

รวมถึงกลุมเคร่ืองมือวัดละเอียด นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกคงรูปท่ัวไป

ภายใตย่ีหอ SUNPET

บริษทัฯ มีทีมงานท่ีมีความรูประสบการณในการเลือกใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ

และการใชงาน สรางแบบผลิตภัณฑ 2 มิติ และตัวอยางตนแบบเสมือนจริง (Prototypes)แบบ 3 มิติและการ

จัดสรางแมพิมพโดยรวมมือกับผูผลิตแมพิมพทรงคุณภาพทัง้ในประเทศและตางประเทศ ท้ังน้ี กระบวนการผลิต

แบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก

· การฉีดข้ึนรูป (Injection Moulding)

· การเปาขึน้รูป (Extrution Blow Moulding)

· การข้ึนรูปแบบ PET (PET Moulding)

นอกจากนี ้ยังมีกระบวนการเสริมตางๆ เพือ่การตกแตง เชน ติดฉลาก งานพิมพ หรือประกอบ ภายใตระบบการ

ควบคุมการผลิตและประกันคุณภาพ  ISO 9001:2008GMP และความปลอดภัยทางอาหารซึ่งครอบคลุมถึง

สภาวะแวดลอมท่ัวทัง้โรงงาน(Clean Room Infrastructure)

14.2 แนวโนมธุรกิจ

บริษัทฯ จะมุงเนนการขยายธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกคงรูปอยางตอเนื่องโดยการขยายตลาดทั้งในและ

ตางประเทศดวยทรัพยากรของบริษัทฯ (Organic Growth) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุน

โดยการเขาซ้ือบริษัทท่ีผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกซ่ึงมีความสามารถและความเช่ียวชาญ

บริษทัฯ มุงเนนการเปนผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกคงรูปที่ปลอดภัยสําหรับการใชงานของผูบริโภค การพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑและการเพ่ิมความสามารถในดานการผลิตเพ่ือสนับสนุนการขยายตลาด นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังมุงมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑที่มคีุณภาพและนําเสนอบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา

ดวยประสบการณอันยาวนานของบริษัทฯ ในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก บริษัทฯ มีขอไดเปรียบในดาน

การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ ซ่ึงทําใหลูกคามีความเชื่อม่ันในบริษัทฯ และผลิตภัณฑของ

บริษัทฯ และจะทาํใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจดังกลาวได รวมถึงสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืน
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ในสวนของอุปสงคของผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติกน้ัน  บริษัทฯ เช่ือวาธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกมีโอกาส

ในการเติบโตจากอุปสงคของตลาด การเพ่ิมข้ึนของประชากร และวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภค

ดวยเหตุนี้ ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกในประเทศไทยและทวีปเอเชียจึงอยูในสภาวะที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึง

ศักยภาพในการเติบโตไดดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดิมของบริษัทฯ และแสวงหาโอกาสในการเพิ่ม

ความสามารถในการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเปนไปตามวิสัยทัศนของบริษัทฯ ที่วา

“มุงมั่นที่จะเปนบริษัทที่มีนวัตกรรมที่สรางสรรคตอโลกและเพื่อที่จะดึงดูดใหผูที่สนใจในบรรจุภัณฑพลาสติก”

15. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและ

ฐานะการเงินสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 2563

15.1 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปท่ีผานมา

ตารางดานลางแสดงงบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับป2561, 2562 และ2563

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31ธันวาคม

2561

(ปรับปรุง)
2562 2563

รายไดจากการขาย 2,528.00 3,755.78 3,982.78

กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม 41.16 - -

รายไดอ่ืน 15.54 41.92 50.68

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - 4.36 6.20

รวมรายได 2,584.70 3,802.06 4,039.66

ตนทนุขาย 2,159.53 3,096.20 3,025.35

คาใชจายในการขาย 92.07 153.30 180.35

คาใชจายในการบริหาร 240.78 257.10 292.47

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.20 - -

รวมคาใชจาย 2,494.58 3,506.60 3,498.17

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษี

เงินได

90.12 295.46 541.49

คาใชจายทางการเงิน 55.93 140.96 105.34

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 34.19 154.50 436.15

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 11.52 (8.56) 82.86

กําไรสุทธิ 22.67 163.06 353.29

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 31.48 138.84 321.98

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.12 0.53 0.99

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม

2561

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2562

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2563

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 63.95 34.67 195.61
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งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม

2561

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2562

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2563

ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 803.09 783.88 826.04

เงินลงทุนระยะสั้น - 55.55 0.41

สินคาคงเหลือ 293.26 287.44 415.74

เงินสํารองจายคาซ้ือวัตถุดิบ 30.50 74.80 8.08

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 23.02 51.22 115.17

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,213.82 1,287.56 1,561.05

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 51.63 25.81 23.23

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 9.04 2.27

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,480.85 1,480.60 1,476.10

สินทรัพยสิทธิการใช - - 85.86

คาความนิยม 942.64 1,010.14 1,001.82

สินทรัพยไมมีตัวตน 396.46 396.59 353.50

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4.92 7.79 8.92

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 58.40 93.22 93.22

เงินจายลวงหนาคาซ้ือแมพิมพ 17.38 30.47 49.95

สินทรัพยที่เกิดจากสิทธิในการซื้อหุนที่ผูมีสวนไดเสียท่ีไม

มีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยออกใหแกบริษัทฯ

- 8.84 8.84

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 23.74 36.61 58.70

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 2,976.02 3,099.11 3,162.41

รวมสินทรัพย 4,189.84 4,386.67 4,723.46

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 286.36 377.40 515.34

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 303.88 292.57 358.96

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป

208.46 134.99 165.25

สวนของหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - 53.67 76.02

สวนของหน้ีสินการเชาท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - 7.01

ภาษีเงินไดคางจาย - - 12.83

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15.20 24.24 36.98

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 813.90 882.87 1,172.39
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งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม

2561

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2562

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2563

เงินกู ยืมระยะยาวจากธนาคาร -  สุทธิจากสวนท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป

1,170.18 611.81 792.65

หุนกูระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน

หน่ึงป

567.85 464.40 390.31

หน้ีการเชา - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - 80.91

หน้ีสินท่ีเกิดจากสิทธิท่ีออกใหแกผูมีสวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุมในการขายหุนใหบริษัทฯ

463.19 469.13 -

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 66.19 47.89 95.57

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 35.93 61.09 70.90

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,303.34 1,654.32 1,430.34

รวมหน้ีสิน 3,117.24 2,537.19 2,602.73

ทุนจดทะเบียน

- หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท 255.00 326.55 326.55

ทุนท่ีออกและชําระแลว

- หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท 253.82 326.55 326.55

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 302.92 1,026.97 1,026.97

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนใน

บริษัทยอย

- - 20.03

กําไรสะสม

- จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 25.50 28.61 32.66

- ยังไมไดจัดสรร 506.71 636.26 912.55

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (56.28) (274.01) (257.08)

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,032.67 1,744.37 2,061.68

สวนของ ผูมีส วนได เ สีย ท่ีไมมีอํ านาจควบคุมขอ ง

บริษัทยอย

39.93 105.11 59.06

รวมสวนของผูถือหุน 1,072.60 1,849.48 2,120.73

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,189.84 4,386.67 4,723.46

งบกระแสเงินสด

(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31ธันวาคม

2561 2562 2563

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 433.66 537.33 761.98

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,404.48) (631.12) (241.70)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,985.46 119.07 (346.35)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศลดลง

(56.28) (54.56) (12.99)

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ (41.64) (29.28) 160.94

อัตราสวนทางการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม

2561

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2562

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2563
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อัตราสวนทางการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม

2561

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2562

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2563

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.49 1.46 1.33

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.07 0.99 0.87

อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 4.16 4.73 4.95

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 87.66 77.11 73.77

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 10.60 10.66 8.60

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 34.45 34.23 42.42

อัตราหมุนเวียนเจาหน้ีการคา (เทา) 8.92 10.38 9.29

ระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย (วัน) 40.90 35.16 39.30

วงจรเงินสด (วัน) 81.20 76.18 76.89

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 14.58 17.56 24.04

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน กอนหักตนทุนทางการเงนิ

ภาษี และคาเส่ือมราคา (รอยละ)

10.82 15.37 21.35

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 0.88 4.29 8.75

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 3.00 10.00 16.92

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 3.30 6.89 11.89

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.02 0.87 0.86

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 1.61 2.10 5.14

15.2 คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31ธันวาคม 2563

15.2.1 ผลการดําเนินงาน

· รายได

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขายของบริษัทฯ สําหรับป 2561,2562และ  2563 มี จํานวน  2,528.00ลานบาท ,3,755.78

ลานบาท และ 3,982.78 ลานบาท ตามลําดับโดยรายไดจากการขายในชวงท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงดังน้ี

· ในป 2562รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนจากป 2561 จํานวน 1,227.78 ลานบาท หรือรอยละ 48.6เน่ืองจากการ

รับรูผลประกอบการรวมเต็มปของ TPAC Packaging India Private Limited และบริษัท ทีแพค แพคเกจจ้ิง

(บางนา) จํากัดนอกจากน้ี ในป  2562 บริษัทฯ เขาซ้ือ Sun Packaging Systems (FZC) และรับรู

ผลประกอบการของ Sun Packaging Systems (FZC) เปนระยะเวลา 5 เดือน
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· ในป 2563รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนจากป  2562 จํานวน 227.00 ลานบาท หรือรอยละ  6.0 เน่ืองจาก

การรับรูผลประกอบการรวมเต็มปของSun Packaging Systems (FZC) และการเพ่ิมข้ึนของยอดขายของ

บริษัทฯ

กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม

บริษัทฯ บันทึกกําไรจากการซ้ือบริษัทยอย กลาวคือบริษัท ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา)จํากัด ในราคาต่ํากวา

มูลคายุติธรรมจํานวน 41.16 ลานบาทในป 2561

รายไดอ่ืน

รายไดอ่ืนของบริษัทฯ โดยหลักมาจากรายไดจากการขายเศษซากและสิทธิประโยชนดานการสงออก โดยรายได

อ่ืนของบริษัทฯสําหรับป 2561, 2562 และ 2563 มีจํานวน 15.54 ลานบาท,41.92 ลานบาท และ 50.68 ลาน

บาท ตามลําดับ ทัง้น้ี รายไดอ่ืนของบริษัทฯ คิดเปนประมาณรอยละ 1 ของรายไดจากการขายในปดังกลาว

· คาใชจาย

ตนทุนขาย

ตนทุนขายของบริษัทฯ สําหรับป2561,2562และ 2563 มีจํานวน 2,159.53ลานบาท,3,096.20 ลานบาท และ

3,025.35ลานบาท ตามลําดับ โดยตนทุนขายในชวงทีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงดังน้ี

· ในป 2562 ตนทุนขายเพ่ิมข้ึนจากป 2561 จํานวน 936.67 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  43.4จากการรับรู

ตนทุนขายเต็มปของบริษัทยอย

· ในป 2563 ตนทุนขายเพ่ิมข้ึนจากป 2562 จํานวน 70.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  2.3จากการบริหาร

ตนทุนไดอยางมีประสิทธภาพ และการลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก

ในป 2563 บริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 24.04 ซ่ึงสูงกวาป 2562 เนื่องจากการบริหารตนทุนไดอยางมี

ประสิทธภาพ และการลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก

คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ สําหรับป2561,2562และ 2563มีจํานวน 332.85 ลานบาท,410.40

ลานบ าท แ ละ  472.82 ลานบาท ตามลําดับ  โดย คาใช จายในการขายและบ ริหารในช วงที่ผ านมา

มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

· ในป 2562 คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากป 2561 จํานวน 77.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ

23.3 จากการรับรูคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทยอยในระหวางป
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· ในป 2563 คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากป 2562 จํานวน 62.42ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ

15.2 จากการรับรูคาใชจายในการขายและบริหารเต็มปของ  Sun Packaging Systems (FZC) และ

การเพ่ิมข้ึนของคาขนสงซ่ึงสอดคลองกับรายไดจากการขายท่ีเพิม่ข้ึน

คาใชจายทางการเงิน

คาใชจายทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับป2561,2562และ 2563 มีจํานวน 55.93 ลานบาท,140.96 ลานบาท

และ 105.34 ลานบาท ตามลําดับ โดยคาใชจายทางการเงินในชวงท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงดังน้ี

· ในป2562คาใชจายทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากป  2561 จํานวน 85.02 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ  152.0

จากการรับรูคาใชจายทางการเงินเต็มปจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกหุนกูระยะยาว

เพือ่ใชในการซ้ือกิจการบริษัท ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จํากัด และ TPAC Packaging India Private

Limited

· ในป 2563 คาใชจายทางการเงินลดลงจากป 2562 จํานวน 35.61 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  25.3

จากการชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินต้ังแตเดือนธันวาคม 2562 ในจํานวน 799.98 ลานบาท

· กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิของบริษทัฯ สําหรับป2561,2562และ 2563 มีจํานวน 22.67 ลานบาท,163.06 ลานบาท และ 353.29

ลานบาท ตามลําดับ โดยกําไรสุทธิในชวงท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงดังน้ี

· ในป  2562กําไร สุทธิ เ พ่ิมข้ึนจากป  2561 จํานวน  140.39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  619.3

จากการรับรูผลประกอบการเต็มปของบริษัทยอยที่บริษัทฯ ไดเขาซื้อในป 2561

· ในป  2563กําไร สุทธิ เ พ่ิมข้ึนจากป  2562 จํานวน  190.23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  116.7

จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายการบริหารจัดการตนทุนและการจัดซ้ือวัตถุดิบที่ดีขึ้น และการลดลงของ

คาใชจายทางการเงิน นอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึนของกําไรสุทธิยังเปนผลมากจากการรับรูผลประกอบการเต็ม

ปของ Sun Packaging Systems (FZC)

15.2.2 ฐานะการเงิน

· สินทรัพย

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 4,189.84 ลานบาท

,4,386.67ลานบาท และ 4,723.46 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวยท่ีดิน

อาคาร และอุปกรณ ลูกหนี้การคาและลกูหนี้อื่น สินคาคงเหลือ คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน
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ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนของบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 803.09

ลานบาท,783.88 ลานบาท และ 826.04 ลานบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นในชวงท่ีผานมา

มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

· ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นณ วันท่ี 31ธันวาคม2562 ลดลงจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2561 จํานวน 19.21ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.4 จากการชําระหน้ีของลูกหน้ีการคาและ

ลูกหนี้อื่น

· ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นณ วันที่ 31ธันวาคม2563 เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่  31

ธันวาคม 2562 จํานวน 42.16ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ  5.4 จากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายซ่ึงสงผลให

ลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน

สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 293.26 ลานบาท

,287.44 ลานบาทและ 415.74ลานบาท ตามลําดับ โดยสินคาคงเหลือในชวงท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงดังน้ี

· สินคาคงเหลือณ วันท่ี 31ธันวาคม2562 ลดลงจากสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน

5.82 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.0 จากการจําหนายสินคาท่ีอยูในสต็อก

· สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึน้จากสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน

128.30 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 44.6 เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาตํ่าลงจึงมีการซ้ือวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อ

บริหารจัดการตนทุน และการผลิตสินคาสําเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ ณ วันท่ี  31ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 1,480.85

ลานบาท,1,480.60 ลานบาท และ 1,476.10 ลานบาท ตามลําดับ โดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณในชวงท่ีผานมา

มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

· ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562มีจํานวนใกลเคียงกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซ่ึงสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยถาวรใหมที่ใกลเคียงกับคาเสื่อม

ราคา
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· ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563ลดลงจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562ซ่ึงสอดคลองกับการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยถาวรใหมที่ใกลเคียงกับคาเส่ือมราคา จํานวน

4.50ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.3จากการจําหนายเคร่ืองจักรระหวางป 2563 และการจัดซ้ือเคร่ืองจักร

ใหมท่ีมีราคาและประสิทธิภาพสูงกวาเดิมทดแทน

คาความนิยม

คาความนิยมของบริษัทฯ ณ วันท่ี  31ธันวาคม 2561, 2562และ 2563 มีจํานวนเทากับ 942.64 ลานบาท,

1,010.14 ลานบาท และ 1,001.82 ลานบาท ตามลําดับ โดยคาความนิยมในชวงที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลง

ดังนี้

· คาความนิยม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึน้จากคาความนิยม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน

67.50ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7.2จากการเขาซ้ือ Sun Packaging Systems (FZC) ระหวาง

ป 2562

· คาความนิยม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากคาความนิยม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน

8.32ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ  0.8จากการแปลงคาเ งินตามอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงิน

ตางประเทศ

สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 396.46 ลานบาท

,396.59 ลานบาท และ 353.50ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยไมมีตัวตนในชวงท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลง

ดังนี้

· สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562มีจํานวนใกลเคียงกับสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี

31 ธันวาคม2561

· สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563ลดลงจากสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

จํานวน 43.09 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 10.9 จากคาตัดจําหนายระหวางป 2563

· หนี้สิน

หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 3,117.24 ลานบาท

,2,537.19ลานบาท และ 2,602.73 ลานบาท ตามลําดับ โดยหน้ีสินหลักของบริษัทฯ ประกอบดวยเจาหน้ีการคา

และเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะยาวหุนกูระยะยาว และหนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกใหแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอยในการขายหุนใหบริษัทฯ
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เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอืน่

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนของบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 303.88

ลานบาท,292.57 ลานบาท และ 358.96ลานบาท ตามลําดับ โดยเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนในชวงท่ีผานมา

มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

· เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2562ลดลงจากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนณ วันท่ี  31

ธันวาคม2561 จํานวน 11.31 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ  3.7จากการชําระหน้ีเจาหน้ีคาซ้ือสินทรัพย

ถาวร

· เจาหน้ีการคาและเจาหนีอ่ื้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2563 เพ่ิมข้ึนจากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี

31 ธันวาคม2562 จํานวน 66.39 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 22.7 จากการซ้ือวัตถุดิบเพ่ือบริหารจัดการ

ตนทุนในขณะท่ีวัตถุดิบมีราคาตํ่า

เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 1,378.64 ลาน

บาท,746.80 ลานบาท และ 957.90 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินกูยืมระยะยาวในชวงท่ีผานมามีการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้

· เงินกูยืมระยะยาวณ วันท่ี 31 ธันวาคม2562 ลดลงจากเงินกูยืมระยะยาวณ วันท่ี  31 ธันวาคม2561

จํานวน 631.84 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ  45.8 จากการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวภายหลังจาก

การเพ่ิมทุนและการชําระเงินคืนตามตารางการชําระคืนเงินกูยืม

· เงินกูยืมระยะยาวณ วันท่ี  31 ธันวาคม2563 เพ่ิมข้ึนจากเงินกูยืมระยะยาวณ วันท่ี  31 ธันวาคม2562

จํานวน 211.10 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 28.3 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

เพ่ือใชในการเขาซ้ือหุนท่ีเหลืออีกรอยละ 20 ในTPAC Packaging India Private Limited

หุนกู

หุนกูของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 567.85 ลานบาท,518.07 ลาน

บาท และ 466.33 ลานบาท ตามลําดับ โดยหุนกูในชวงท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงดังน้ี

· หุนกูณ วันท่ี 31 ธันวาคม2562 ลดลงจากหุนกูณ วันท่ี 31 ธันวาคม2561 จํานวน 49.78 ลานบาทหรือคิด

เปนรอยละ 8.8 จากการชําระเงินคืนตามตารางการชําระคืนหุนกู
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· หุนกูณ วันท่ี 31 ธันวาคม2563ลดลงจากหุนกูณ วันท่ี 31 ธันวาคม2562 จํานวน 51.74 ลานบาทหรือคิด

เปนรอยละ 10.0จากการชําระเงินคืนตามตารางการชําระคืนหุนกู

หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกใหแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบรษิัทยอยในการขายหุนใหบริษัทฯ

หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกใหแกผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยในการขายหุนใหบริษัทฯ

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2561และ 2562มีจํานวน เทากับ  463.19 ลานบาท และ 469.13 ลานบาท ตามลําดับ

โดยมีการใชสิทธิในการขายหุน (Put Option) ดังกลาวระหวางป 2563 จึงเปนผลใหมีการเขาซ้ือหุนในสัดสวน

รอยละ 20 ใน TPAC Packaging India Private Limited

สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562และ 2563มีจํานวนเทากับ 1,072.60 ลานบาท,1,849.48ลาน

บาท และ 2,120.73ลานบาท ตามลําดับ โดยมาจากกําไรสะสมและทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลวของ

บริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน326,550,000.00 บาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากทุนจดทะเบียน

ณวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 71,550,000.00บาท หรือคิดเปนรอยละ 28.1เน่ืองจากการเพ่ิมทุนระหวางป

2562และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวจํานวน326,549,999.00 บาท

ซ่ึงเพิม่ข้ึนจากทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 จํานวน 72,732,323.00บาท หรือ

คิดเปนรอยละ 28.7 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือ

หุน (Rights Offering)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 326,550,000.00 บาทและมีทุนจดทะเบียนท่ีออก

และชําระแลวจํานวน  326,549,999.00 บาทซ่ึงไมมีการเปล่ียนแปลงจากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียน

ท่ีออกและชําระแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

กําไรสะสม

กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563มีจํานวนเทากับ 506.71 ลาน

บาท,636.26 ลานบาท และ 912.55ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงโดยหลักเปนผลจากกําไรจากการดําเนินงานในป

2561-2563
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16. ปจจัยความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ

16.1 ความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ

จากการที่เม็ดพลาสติกเปนสวนประกอบหลักของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปนสวนใหญของตนทุนสินคา ปจจัย

 หลักที่มีสวนสัมพันธ และมีผลกระทบตอราคาเม็ดพลาสติกประกอบดวย อุปสงคและอุปทาน เม็ดพลาสติกใน

แตละชวงเวลา ซ่ึงมีโอกาสท่ีอาจเกิดความไมสมดุล ทําใหราคาเปล่ียนแปลง เชน โรงงานผูผลิตปดเพ่ือซอมบํารุง

หรือเหตกุารณที่ทาํใหอุปทานเปลี่ยนแปลงไป และที่สําคัญอีกสวนหนึ่งคือราคาน้ํามันที่มีการผันผวนตามกลไก

ตลาดโลก ซ่ึงท้ังสองปจจัยสงผลตอราคาเม็ดพลาสติก และสงผลตอตนทุนของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเส่ียง

กลยุทธในการปองกันความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ การจัดหาผูจัดจําหนาย

วัตถุดิบ และราคาวัตถุดิบท่ีผันผวน มีดังน้ี

ก) บริษทัฯ ไดมีการเจรจาตกลงกับลูกคาหลักในเรื่องของการปรับราคาขายสินคาตามราคาเม็ดพลาสติก

ที่เปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลา เพื่อรองรับความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบในชวงเวลานั้นๆ ซ่ึงจะทําให

บริษัทฯ สามารถควบคุมอัตราตนทุนไดอยางสมํ่าเสมอ ดวยราคาที่เปนธรรม อันเปนกลยุทธของความ

ยั่งยืนดวยสวนหนึ่ง

ข) บริษัทฯ ไดกระจายความเส่ียงดวยการซ้ือเม็ดพลาสติกท่ีหลากหลายตามความตองการของลูกคาจาก

ผูจําหนายหลายรายในประเทศ ซ่ึงสามารถกระจายความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

16.2 ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ

ความเส่ียงในแงการดําเนินธุรกิจเปนผลมาจากกระบวนการหรือนโยบายที่ลมเหลว รวมไปถึงความผิดพลาดใน

การปฏบิติังานของพนักงานหรือระบบงานตลอดระยะเวลา 37ปที่ผานมา บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการพัฒนา

ระบบการรับรองคุณภาพ ISO 9000 และสรางระบบงาน รวมถึงกําหนดแนวการปฏิบัติการไวอยางชัดเจนและ

พัฒนาระบบงานและแนวการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง โดยผานการตรวจสอบของลูกคาและการตรวจสอบ

ภายในเพ่ือลดความเส่ียงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงานและระบบงาน

16.3 ความเส่ียงในดานทรัพยสิน

ความเสี่ยงในดานทรัพยสินคือความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก

ขององคกร เชน อัคคีภัย สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เปนตนซึ่งสรางความเสียหายตอทรัพยสินและอาจสงผลให

การดําเนินงานของธรุกิจตองหยุดชะงักและกอใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน
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แนวทางการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ไดมีแนวทางการปองกันความเส่ียงโดยการทําประกันความเส่ียงภัยทุกชนิด รวมถึงประกันภัยธุรกิจ

หยุดชะงักที่มีระยะเวลารอบกรมธรรม 12 เดือน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการทําประกันภัยสําหรับยานพาหนะ

และสนิคาที่อยูในระหวางการขนสง

16.4 ความเส่ียงในดานปริมาณสตอกสนิคาเกิน

บริษัทฯ มีลูกคาจํานวนมากและมีรายการสินคาท่ีหลากหลายมากกวาหน่ึงพันรายการซ่ึงมีแนวโนมวาจะเพ่ิมข้ึน

เร่ือย ๆ ดังนั้นการควบคุมปริมาณสินคาและระบบคลังสินคา โลจิสติกส ตลอดจนหวงโซอุปทาน จึงเปน

กระบวนการท่ีสําคัญเปนอยางย่ิงเพ่ือใหสามารถสงมอบสินคาใหแกลูกคาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

แนวทางการบริหารความเส่ียง

บริษทัฯ ไดจัดใหมีระบบควบคุมสินคาคงคลังโดยมีระบบควบคุมขอมูลการจัดซ้ือวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต

และการขนสงสินคา

16.5 ความเส่ียงในดานอัตราแลกเปล่ียน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจระหวางประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน

ตางประเทศ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงินโอกาสทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได

ทั้งนี้ การผันผวนของคาเงินสกุลเงินตาง ๆ จะสงผลกระทบตอบริษัทฯเนื่องจากความไมสอดคลองระหวาง

สกลุเงินที่เปนตนทุนในการดําเนินงานและสกุลเงินที่เปนรายไดของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ มีการลดความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนโดยการทําสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาที่ มี

ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน เพือ่ปองกันความเส่ียงตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

16.6 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย

บริษัทฯ ไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยอางอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซ่ึงอาจไดรับผลกระบทจากสภาวะ

ทางเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงินของแตละภมิูภาค ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียจึงเปนความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึ้นในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ
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แนวทางการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ บริหารอัตราดอกเบี้ยท้ังอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินกูยืม โดยสามารถที่จะ

เปล่ียนแปลงสัดสวนระหวางอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตราดอกเบ้ียลอยตัวอยางตอเนื่อง รวมถึงการรีไฟแนนซ

(Refinance)หรือเปลีย่นแปลงรูปแบบของเงินกูยืมนัน้ๆ

16.7 ความเส่ียงดานระบบควบคุมภายใน

การควบคุมภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตอเนื่องที่มีคุณคาและมีผลตอการดําเนินธุรกิจอันแสดงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ

คณะกรรมการไดมีการมอบหมายภารกิจในการตรวจสอบและควบคุมภายในแกคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูทบทวนประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให

สามารถเชื่อมั่นไดวาระบบขอมูลทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหเปนไปตามกฎเกณฑของ

สํานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยฯ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอและเหมาะสม

สําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมกีารระบุความรับผิดชอบของผูมีอํานาจและการควบคุมการจัดการเปน

ลายลักษณอักษร เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสสําหรับการใชทรัพยากรของบริษัทฯ เพ่ือปองกันความเสียหายและ

เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางราบร่ืน รวมถึงบริษัทฯ ไดจัดแบงหนาท่ีของสวนงานตาง ๆ ของ

พนักงานเจาหนาท่ีควบคุมและผูจัดการเพื่อใหม่ันใจไดวาแตละสวนงานมีการตรวจสอบ การติดตาม และ

การถวงดุลอํานาจภายในองคกรอยางเหมาะสม

บริษัทฯ ไดจัดหาผูตรวจสอบภายในอิสระเพื่อใหตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดแตงตั้ง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผูตรวจสอบภายใน

จะประเมินระดับความเส่ียงในแตละสวนงานจากสภาพแวดลอมระดับการควบคุมโดยรวม และความเส่ียง

จากระบบสารสนเทศ โดยการตรวจสอบมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การรายงาน

และการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบปฏิบัติ โดยผูตรวจสอบภายในจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนประจําทุกไตรมาส
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16.8 ความเส่ียงจากการเขาซ้ือและการควบรวมกิจการ

บริษัทฯ มีแนวทางการขยายกิจการโดยการเขาซ้ือและควบรวมกิจการ ซ่ึงกระบวนการในการเขาซ้ือ และการควบ

รวมกิจการน้ันยอมมีความเส่ียงเกิดข้ึน เชน ความเส่ียงในการประเมินความเส่ียงของกิจการ นอกจากน้ี การกอ

หนีเ้พือ่เขาทาํรายการอาจสงผลใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงซึ่งอาจสงผลใหผิดขอกําหนดทางการ

เงินที่สถาบันการเงินกําหนดไวได

แนวทางการบริหารความเส่ียง

ในการลดความเสี่ยงจากการเขาซื้อและควบรวมกิจการนั้น ทีมผูบริหารไดทุมเทเวลาและทรัพยากรอยางมาก

(ทั้งภายในองคกรเอง และการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานตางๆ เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย

และดานการเงิน) ในการตรวจสอบดานตางๆของบริษัทเปาหมาย โดยข้ันตอนน้ีใชระยะเวลาหลายเดือนกอนที่

บริษัทฯ จะสรุปเง่ือนไขในการเขาทํารายการ

อีกท้ังบริษัทฯ เลือกเขาซ้ือกิจการที่มีลักษณะธุรกิจแบบเดียวกับบริษัทฯ คือผลิตบรรจุภัณฑพลาสติค โดย

บริษัทฯ จะหาโอกาสในการเขาซ้ือกิจการท่ีบริษัทฯ มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากบริษัทฯ มี

ความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิต และอุตสาหกรรมน้ีเปนอยางดี

17. ประมาณการทางการเงินในปปจจุบัน

-ไมมี-

18. รายช่ือผูบริหารและผูถือหุน 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนวันท่ี  10 พฤษภาคม

2564

18.1 รายช่ือผูบริหาร ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564

ช่ือ ตําแหนง

1. นายเควิน คูมาร ชารมา ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ

2.  นายธีรวิทย บษุยโภคะ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ

กลุมธุรกิจประเทศไทย

3.นายชรีนาถ คาสิ ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมประเทศอินเดีย

4.นายนิมิต คิชอ บาเทยี ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร[ธุรกิจประเทศสหรัฐ อาหรับ

เอมเิรตส

5. นายอนิล กมุาร โคลิ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารฝายเทคนิค

6. นาย ซูยก ชิตลังเก ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน กลุมประเทศ

อินเดีย และธุรกิจประเทศสหรัฐ อาหรบัเอมิเรตส
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ช่ือ ตําแหนง

7. นายคณิต ธนาวุธิไกร รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน /

ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี

18.2 รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ช่ือ จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน

(รอยละ)

1. นายอานุชโลเฮีย 227,479,192 69.66

2. นายเอกวุฒเิน่ืองจํานงค 22,600,000 6.92

3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 10,739,700 3.29

4. นางสาวอนุตรีย เน่ืองจํานงค 8,095,000 2.48

5. นายธีรวิทยบุษยโภคะ 7,560,000 2.32

6. Morgan Stanley & Co. International Plc. 3,651,000 1.12

7. นายนิติเน่ืองจํานงค 2,649,800 0.81

8. นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ 2,400,000 0.73

9. นายสุเมธ เจนกุลประสูตร 2,150,000 0.66

10.นายโยธิน เนื่องจํานงค 1,450,000 0.44

19. ขอมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอการตัดสนิใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ

-ไมมี-

20. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เก่ียวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทฯ จะไมมีปญหาเก่ียวกับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จากการเขาทําธุรกรรมฯ

เน่ืองจากบริษัทฯ ยังคงมีวงเงินกูยืมท่ียังไมไดมีการเบิกถอนซ่ึงเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ

คดีความหรือขอเรียกรองท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ

ณ วันท่ี 31ธันวาคม2563บริษัทฯ ไมมีคดีความหรือขอเรียกรองท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอยูระหวางดําเนินการและอาจ

สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

21. ผลประโยชนหรือรายการท่ีเกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนท่ีถือหุน

ท้ังทางตรงหรือทางออมต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป

บริษัทฯ ไดเขาทํารายการทางธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลท่ีเก่ียวของกันซ่ึงเปนรายการที่อยูภายใตเง่ือนไขทางการคา

ตามปกติของธรุกิจระหวางบริษัทฯ และบุคคลท่ีเกี่ยวของกันรายดังกลาว ทั้งน้ี รายการดังกลาวสําหรับปส้ินสุด
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วันท่ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอยีดท่ีสรุปไดดังน้ี

ลําดับ
บุคคล

ที่เกี่ยวของกัน
ความสัมพันธ

ลักษณะของ

รายการ

มูลคาของรายการ

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันท่ี

31

ธันวาคม

2563

ณ วันท่ี

31

ธันวาคม

2562

1. บริษัท อินโดรามา

โพลีเมอรส จํากัด

(มหาชน)

มีผูถือหุนและกรรมการเปน

บุคคลที่เก่ียวของกับผูถือหุน

และผูบริหารของบริษัทฯ

การซ้ือ-ขาย

วัตถุดิบ/

ผลิตภัณฑ

0.81 7.10

2. บริษัท อินโดรามา

ปโตรเคม จํากัด

มีผูถือหุนและกรรมการเปน

บุคคลที่เก่ียวของกับผูถือหุน

และผูบริหารของบริษัทฯ

การซ้ือ-ขาย

วัตถุดิบ/

ผลิตภัณฑ

9.21 8.43

22. สรุปสาระสําคัญของสัญญาท่ีสําคัญในชวงระยะเวลา 2 ป

ในชวงระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซ้ือขายหุนฉบับลงวันท่ี  24 เมษายน 2562กับKishore

Kumar Tarachand Bhatia (“ผูถือหุนท่ีจะยังคงถือหุนตอไป”), Khalid Mahmood Malik และ Kanhaiyalal

Mannalal Mundhra เพ่ือเขาซ้ือหุนในสัดสวนรอยละ 89ในSun Packaging Systems (FZC) (“Sunpack”)

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาระหวางผูถือหุนฉบับลงวันท่ี  24 เมษายน  2562กับ  Sunpackและ

ผูถือหุนท่ีจะยังคงถือหุนตอไปโดยคู สัญญาไดตกลงกันเก่ียวกับเง่ือนไขและขอกําหนดตาง ๆ ซ่ึงรวมถึง

แตไมจํากัดเพียง การบริหารจัดการ Sunpack และสิทธิในการซื้อหุน (Call Option) ใน Sunpackจากผูถือหุน

ที่จะยังคงถือหุนตอไป

23. แบบหนังสือมอบฉันทะ

ผูถือหุนอาจแตงต้ังกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะซ่ึงแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564

*********************************************
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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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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 ________________

£ นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย อายุ 63ป ที่อยู เลขที ่13/47 แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

£ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน อายุ 49ป ท่ีอยู เลขท่ี 84 แขวงสําเหร

เขตธนบรีุกรุงเทพมหานคร 10600

£ นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป อายุ 48ป ท่ีอยู เลขท่ี 2 แขวงยานนาวา

เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี  1/2564ในวันท่ี28พฤษภาคม 2564เวลา10.00น.ในรูปแบบการประชุมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส (E-meeting)หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นดวย

ปดอากร

แสตมป

20 บาท
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กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงช่ือ ผูมอบฉันทะ

( )

ลงช่ือ ผูรับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ : ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนและไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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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 ________________

£ นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย อายุ 63ป ที่อยู เลขที ่13/47 แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

£ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน อายุ 49ป ท่ีอยู เลขท่ี 84 แขวงสําเหร

เขตธนบรีุกรุงเทพมหานคร 10600

£ นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป อายุ 48ป ท่ีอยู เลขท่ี 2 แขวงยานนาวา

เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา

ในประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี  1/2564 ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส (E-meeting) หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นดวย

(1) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ไมมีการลงคะแนนในวาระน้ี

£ วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

ปดอากร

แสตมป

20 บาท
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£ วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการไดมาซ่ึงหุนใน Combi-Pack SdnBhdซ่ึงเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 4 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.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ในการประชุม

วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส

(E-meeting) หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 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(กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)
hereby appoint(Please choose one of the following)

£ 1. ช่ือ อายุป อยูบานเลขท่ี
Name                                             Age            years Address
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ
Road                                    Tambon/KhwaengAmphoe/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.กรุณาทําเคร่ืองหมาย
ü ที่ £ 1. ระบุช่ือผูรับมอบอํานาจ
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:
£นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/or
£นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/or
£นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป (Mr. Gran Chayavichitslip)
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังท่ี 1/2564) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 6 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2021.)

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”) เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 ในวันท่ี
28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส (E-meeting) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน และเวลาสถานท่ีอ่ืนดวย
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021,which will
be held on May 28, 2021 at 10:00as ane-meeting 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 2564
Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2021 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 พิจารณาอนุมติัการไดมาซึง่หุนใน Combi-Pack SdnBhdซ่ึงเปนรายการไดมาซึง่สินทรัพย
Agenda 3 To consider and approve the acquisition of shares in Combi-Pack SdnBhd, constituting an acquisition of assets

£ 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

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย
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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Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระท่ี4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถาม)ี
Agenda 4 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)

(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) หนังสือยนืยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian)

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

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
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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

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) หรือท่ี
จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานท่ีอื่นดวย
At the Extraordinary General Meeting No.1/2021,which will be held on May 28, 2021 at 10:00 as an e-meeting, 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

ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564ไดดวยตนเองผูถือหุนสามารถมอบ

ฉันทะใหบุคคลอืน่หรือกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งดังตอไปนี้เขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนได

1. นายวีระศักด์ิ สุตณัฑวิบูลย

ตําแหนง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ท่ีอยู: เลขที่ 13/47แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 63ป

สวนไดเสียในการประชุม:ไมมีสวนไดเสียพิเศษในทกุวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564

2. นายกิตตภัิต สทุธิสัมพัทน

ตําแหนง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู: เลขท่ี 84 แขวงสําเหร เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600

อายุ: 49ป

สวนไดเสียในการประชุม:ไมมีสวนไดเสียพิเศษในทกุวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564

3. นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป

ตําแหนง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู: เลขท่ี2แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120

อายุ: 48ป

สวนไดเสียในการประชุม:ไมมีสวนไดเสียพิเศษในทกุวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564
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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



เอกสารแนบ 7

68

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 ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเขารวมประชุมซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ

ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 โดยผูถือหุนอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สําหรับกรณีที่ผูถือหุน

เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ในการน้ี บริษัทฯขอเสนอแนะใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  . และระบุความประสงค

ในการออกเสียงสําหรับแตละวาระการประชุม ในกรณีที่ผูถือหุนเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  .หรือหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. โปรดสงหนังสือมอบฉันทะ พรอมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่  77 ซอยเทียนทะเล 30

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150ภายในวันท่ี 24พฤษภาคม2564

การลงทะเบียน และเอกสารท่ีตองแสดงเพ่ือเขารวมการประชุมผูถือหุน

เน่ืองดวยบริษัทฯ จะจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี  1/2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting)

เพ่ือใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  1/2564 เปนไปดวยความสะดวกจึงขอใหผูถือหุน

ลงทะเบียนเพื่อเขารวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  (E-meeting)ผานลิงค หรือQR Code ที่เว็ปไซตของบริษัท

www.tpacpackaging.comอยางนอยลวงหนา3 วันทําการกอนวันประชุม กลาวคือ ภายในวันท่ี 25พฤษภาคม 2564โดย

มีขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง

(ก) กรอกขอมูลของผูถือหุนดังตอไปนี้ในระบบลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต

- เลขประจําตัวผูถือหุน

- ช่ือ (ไมตองระบุคํานําหนา)

- นามสกุล

- เลขบัตรประจําตัวประชาชน

(ข) กดถายรูปยืนยันตัวตนของผูถือหุน

(ค) กดถายรูปยืนยันตัวตนตามขอ (ข) ในขณะที่ถือเอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถาย

ของผูถือหุน และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถ

หรือหนังสือเดินทาง เปนตน

(ง) แนบไฟลสําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ (ค) ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูถือหุน

http://www.tpacpackaging.com/
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(2) กรณีมอบฉันทะ

(ก) ดําเนินการตามท่ีระบุในขอ 1.(1)(ก) ถึง (ง) (ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา- กรณีผูถือหุนเขารวมประชุม

ดวยตนเอง)

(ข) กรอกช่ือ-นามสกุล ของผูรับมอบฉันทะในระบบลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต และแนบไฟลเอกสาร

ประกอบดังตอไปนี้

- สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกให ซ่ึงปรากฏรูปถายของผูรับมอบฉันทะ และยังไม

หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือ

เดินทาง เปนตน

- สําเนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูถือหุนในฐานะ

ผูมอบฉันทะ และลายมือช่ือของผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมปจํานวน20 บาท และขีดฆา

อากรแสตมปและลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกลาว

2. ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล

(1) กรณีกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเขารวมประชุมดวยตนเอง

(ก) กรอกขอมูลของผูถือหุนดังตอไปนี้ในระบบลงทะเบียนทางอนิเทอรเน็ต

- เลขประจําตัวผูถือหุน

- ช่ือ (ไมตองขอมูลในชองน้ี)

- นามสกุล (ระบุชื่อนิตบิุคคล)

(ข) กดถายรูปยืนยันตัวตนของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่ประสงคจะเขารวมประชุม

ดวยตนเอง

(ค) กดถายรูปยืนยันตัวตนตามขอ (ข) ในขณะท่ีถือเอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของ

กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน

บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง เปนตน

(ง) แนบไฟลสําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ (ค) ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการตามขอ (ข)

(จ) แนบไฟลสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งออกใหไมเกิน  6 เดือนกอน

วันประชุมมีขอความแสดงใหเห็นวากรรมการตามขอ  (ข) เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบคุคลและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการตามขอ (ข)

(2) กรณีมอบฉันทะ

(ก) ดําเนินการตามที่ระบุในขอ 2. (1) (ก) ถึง (จ) (ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล - กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลเขารวมประชุมดวยตนเอง)

(ข) กรอกชื่อ-นามสกุล ของผูรับมอบฉันทะในระบบลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต และแนบไฟลเอกสารประกอบ

ดังตอไปนี้
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- สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูรับมอบฉันทะ และยังไมหมดอายุ

เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง เปนตน

- สําเนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูถือหุนในฐานะ

ผูมอบฉันทะ และลายมือช่ือของผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมปจํานวน20 บาท และขีดฆา

อากรแสตมปและลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกลาว

3. ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ

ดูแลหุน

(ก) ดําเนินการตามขอ 1. (ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา)หรือขอ 2. (ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล)แลวแตกรณี

(ข) แนบไฟลเอกสารประกอบดังตอไปน้ี (เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian))

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค   .ซ่ึงกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมีอํานาจกระทํา

การแทนของคัสโตเดียน  )Custodian) ในฐานะผูมอบฉันทะ และลายมือช่ือของผูรับมอบฉันทะ

พรอมปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท และขีดฆาอากรแสตมปและลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะ

ดังกลาว

- หนังสือยืนยันการไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน

กอนวันประชุมมีขอความแสดงใหเห็นวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะเปนผูมีอํานาจกระทําการ

แทนของคัสโตเดียน (Custodian)และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการ

แทนของคัสโตเดียน (Custodian)

- สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูมีอํานาจกระทําการแทนของ

คัสโตเดียน(Custodian) และผูรับมอบฉันทะ และยังไมหมดอายุ เชนบัตรประจําตัวประชาชน

บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซ่ึงผูมีอํานาจกระทําการแทนของ

คัสโตเดียน(Custodian) และ  /หรือผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง )แลวแต

กรณี(

(ค) แนบไฟลเอกสารประกอบดังตอไปนี้ (เอกสารของผูถือหุน)

- สําเนาหนังสือมอบอํานาจลงนามโดยผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉนัทะแทนตน

- กรณีผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา- สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของ

ผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับรถ

ห รื อ ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง  ซึ่ ง ผู มี อํ า น า จ ก ร ะ ทํ า ก า ร แ ท น ข อ ง คั ส โ ต เ ดี ย น (Custodian)

ไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง

- กรณีผู ถือหุนที่ เปนนิติบุคคล- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ถือหุน

ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันประชุม มีขอความแสดงใหเห็นวาผูลงนามในหนังสือมอบอํานาจ

เปนกรรมการผู มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผู มีอํานาจกระทํ าการแทนของ คัสโต เ ดียน (Custodian)และสํา เนา เอกสารแสดงตน
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ที่สวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือ

มอบอํานาจ และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาต

ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทน

ของคัสโตเดียน(Custodian)

สําหรับเอกสารใดที่จัดทําเปนภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถือหุนจะตองจัดทําคําแปล

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย โดยผูถือหุนหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลของผูถือหุน

(แลวแตกรณี) จะตองรับรองความถูกตองของคําแปล นอกจากน้ี เอกสารใดท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศจะตองไดรับ

การรับรองโดยโนตารีพับลิค(Notary Public) ดวย

ทั้งนี้ หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยเกี่ยวกบัการลงทะเบียนสามารถติดตอไดที่ agm@tpacpackaging.com

mailto:agm@tpacpackaging.com
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