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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2564  
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้ นเ ม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม  
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

เร่ิมการประชุม 

นายธีรพล สูญพน้ไร้  ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม โดยเลขานุการท่ีประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูล
ทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 326,550,000 บาท 

แบ่งออกเป็น 326,550,000 หุ้น 

ทุนช าระแลว้ 326,549,999 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 326,549,999 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

โดย ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 นั้น บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 1,776 ราย 
แบ่งเป็นผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยจ านวน 1,768 ราย ถือหุ้นรวมกนั 322,359,548 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.72 ของจ ำนวนหุ้น 
ท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างด้าวจ านวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,190,451 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 32 ราย  
โดยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 8 ราย และเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นจ านวน 24 ราย นับจ านวนหุ้น 
ได้ทั้ งส้ิน 240,239,644 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.57 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็น 
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัข้อ 38 ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่าต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุม  
ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้าราย และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
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นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเป็นประธาน 
ท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ  
ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มบริษทัฯ  

2. นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ
ประเทศไทย 

3. นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

5. นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

7. นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

8. นายอานิล กุมาร์ โคลิ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายเทคนิค  

โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายคณิต ธนาวุธิไกร รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินและรักษาการเลขานุการบริษทั 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

3. นางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษทั ท่ีปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดั 

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการผูจ้ ัดการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
กลุ่มธุรกิจประเทศไทย เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดม้อบหมายให้นายธีรพล สูญพน้ไร้ เลขานุการ
ท่ีประชุม เป็นผูแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ตามข้อบังคบัขอ้ 40 ของบริษทัฯ เร่ืองการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้น 
ท่ีตนเองถืออยู ่โดยหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 
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2. เน่ืองจากการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้กบั
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันั้นการลงคะแนนเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางแถบ
หน้าต่าง E-Voting โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 60 วินาที เม่ือผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความสอบถามให้ยืนยนัการลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นกดตกลงเพื่อยืนยนั 
การลงคะแนน 

3. ภายหลังการ ปิดการลงคะแนนเ สียง  ผู ้ ถื อ หุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเ สียงได้ โดยจะ ถือว่า  
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดล้งคะแนนเสียงออกเสียงเห็นดว้ย 

4. กรณีผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแลว้นั้น บริษทัฯ จะนบัคะแนนตาม
รายละเอียดท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมอบไวใ้ห้นั้น 

5. การงดออกเสียงจะน ามาเป็นฐานในการนบัคะแนนเฉพาะวาระท่ี 3 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นส่งขอ้ความผ่านทางช่องทางส่งค าถาม เพื่อซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จากนั้น นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ้นท่ีเสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู ้ถือหุ้นในคร้ังน้ี และ 
กล่าวขอบคุณ ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

*************************************************************************************************
วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว  
ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  

คณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2564 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  
ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 240,239,644 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (32 ราย) 240,239,644 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู ้ซ่ึงงดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

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

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติการได้มาซ่ึงหุ้นใน Combi-Pack Sdn Bhd ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 1,600,000 หุ้น 
ใน Combi-Pack Sdn Bhd (“Combi-Pack”) ซ่ึงเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ านวนทุนช าระแลว้ของ Combi-Pack จาก Chow 
Chee Yut, Clara Chang Lai Ping และLinda Leong Wai Fong (รวมเรียกว่า“ ผู้ขาย”) ซ่ึง Combi-Pack เป็นบริษัทจ ากัด 
ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรับบรรจุอาหารท่ีเป็นนวตักรรมและ 
มีคุณภาพสูง โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเขา้ท าธุรกรรมจะมีจ านวนไม่เกิน 170 ลา้นริงกิตมาเลเซียหรือ
เท่ากบัประมาณ 1,301.20 ลา้นบาท1 (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)  

ในการน้ีบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
กลุ่มบริษทัฯ มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง  
การด าเนินการดังต่อไปน้ี (ก) การเจรจาข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายหุ้นและสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น  
(ข) การก าหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง สัญญาซ้ือขายหุ้นและสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (ง) การลงนามในเอกสาร
ค าขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่น 
ค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแลใด ๆ และ  

 
1 อตัราแลกเปลี่ยนตามท่ีระบุในเอกสารฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการอา้งอิงเท่านั้น โดยอา้งอิงจากอตัราขายเฉลี่ยของอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุล 
ริงกิตมาเลเซียเทียบกบัเงินสกุลบาทท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดย 1 ริงกิตมาเลเซียมีมูลค่าเท่ากบั 7.6541 บาท 
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(จ) การด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมจนเสร็จการ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมกบัผูข้ายในวนัท่ี 10 เมษายน 2564 และคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ภายหลงั
จากท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดภายใตสั้ญญาซ้ือขายหุ้นเป็นผลส าเร็จ หรือถือว่าเป็นผลส าเร็จ หรือไดรั้บการผ่อนผนัจาก
คู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการท าให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นแลว้ 

ทั้งน้ี ธุรกรรมไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไ ทย เร่ือง  
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรม
ซ่ึงค านวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ และ Combi-Pack ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีไดผ้ลลพัธ์สูงสุดเท่ากบัร้อยละ 62.86 อน่ึง บริษทัฯ ไม่มี
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นภายในระยะเวลาหกเดือนท่ีผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2564 แต่อย่างใด 
ดงันั้น ธุรกรรมน้ีจึงเป็นรายการประเภทท่ี 1 กล่าวคือ รายการซ่ึงมีขนาดเท่ากบัหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 
บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย และแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมและจดัส่ง
ความเห็นดงักล่าวให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ พิจารณาต่อไป ในการน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งบริษทั ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดัให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

นอกจากน้ี ธุรกรรมดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ
บริษทัฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน”) ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
ทั้งน้ี ธุรกรรมมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 

 จากนั้น นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดอ้ธิบายถึงประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัของ Combi-Pack ดงัน้ี Combi-Pack จดัตั้งขึ้น
ในปี 2550 โดยมีโรงงานซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเช่าในรัฐ Selangor หลงัจากนั้นในปี 2551 Combi-Pack ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
Food Safety และไดรั้บรางวลัต่าง ๆ เร่ือยมาจนถึงปี 2557 Combi-Pack จึงไดย้า้ยโรงงานจากท่ีตั้งเดิมมายงัท่ีดินท่ีเป็นของตนเอง
ในเมือง Seremban ในรัฐ Negeri Sembilan และต่อมาในปี 2562 Combi-Pack จึงได้เร่ิมบุกตลาดในประเทศ อินโดนีเซีย  
จนปัจจุบนั Combi-Pack เป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์ IML (In-mould Labeling) และมีอตัราส่วนก าไรล าดบัตน้ ๆของอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ี Combi-Pack ยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตสินคา้ท่ีตอ้งการความสะอาดสูงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ 
สนใจและให้ความส าคญั นอกจากน้ี โรงงานของ Combi-Pack อยู่ห่างจากกรุงกวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
เพียง 64 กิโลเมตรเท่านั้น 
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 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ อธิบายเพ่ิมเติมว่า Combi-Pack มีความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิต
สินคา้ เช่น เคร่ืองจกัร หุ่นยนต์ และเคร่ืองจกัรเฉพาะทางส าหรับผลิตผลิตภณัฑ์ IML เป็นตน้ ทั้งน้ี ปัจจุบนั Combi-Pack มี
ลูกคา้ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดี เช่น Nestle, Meiji และ Danone เป็นตน้ โดยมีสัดส่วนการขายสินคา้ในประเทศร้อยละ 76 
และส่งออกร้อยละ 24 โดยส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินโดนีเซีย 
และประเทศนิวซีแลนด ์เป็นตน้ 

 ในล าดบัต่อมา นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษทั ท่ีปรึกษา เอเชียพลสั จ ากดั 
น าเสนอรายงานผลการศึกษาและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแถลงว่าจาก 
การพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ในสัญญาซ้ือขายหุ้น (SPA) และสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (SHA) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
ว่าราคาซ้ือขายเบ้ืองตน้และเง่ือนไขการเขา้ท าธุรกรรมน้ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากหุ้นร้อยละ 80 ใน Combi-Pack มีมูลค่า 133.6 
ลา้นริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหว่าง 124.4-190.5 ลา้นริงกิตมาเลเซียตามท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 หลงัจากนั้น นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดน้ าเสนอวิดีทศัน์เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดช้มภายในโรงงานของ Combi-Pack และ
บรรยายรายละเอียดของแต่ละจุดในโรงงาน  

ในการน้ี  คณะกรรมการเห็นว่าการเข้าท า ธุรกรรมมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ  
ประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดงัท่ีระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัการไดม้าซ่ึงหุ้นใน Combi-Pack ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดแ้สดง 
ความคิดเห็นและซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุ้น ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระน้ี หลงัจากนั้น จึงขอให ้
ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการไดม้าซ่ึงหุ้นใน Combi-Pack ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึง
สินทรัพยต์ามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 240,239,644 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (32 ราย) 240,239,644 100.00 
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หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
คะแนนเสียงของผูมี้ส่วนไดเ้สีย แต่นับคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน 

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม บริษทัฯ คาดว่าจะเสริมสร้างความแขง็แกร่งของธุรกิจจากการเขา้ซ้ือกิจการน้ีไดอ้ยา่งไร 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ คาดว่าจะเสริมสร้างความแขง็แกร่งของธุรกิจจากการเขา้
ซ้ือกิจการดังต่อไปน้ี (1) การได้รับเทคโนโลยี  IML เข้ามาใน Portfolio ของบริษัทฯ ท าให้ 
บริษทัฯ สามารถน าเสนอเทคโนโลยีน้ีเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ได ้(2) การท่ีบริษทัฯ มีขนาด
ใหญ่ขึ้ นจากการเข้า ซ้ือกิจการท าให้สามารถจัดหาวัตถุ ดิบและจัดการต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (3) Combi-Pack มีลูกคา้หลายรายท่ีสามารถเป็นลูกคา้ใหม่ของบริษทัฯ โดย
บริษทัฯ คาดว่าจะสามารถเขา้ถึงลูกคา้เหล่าน้ีได ้(4) บริษทัฯ มีลูกคา้หลายรายท่ีประกอบธุรกิจใน
ประเทศมาเลเซีย แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของ Combi-Pack โดยคาดว่าการเขา้ซ้ือกิจการจะช่วยท า
ให้ Combi-Pack เข้าถึงลูกค้าเหล่าน้ีได้ (5) บริษทัฯ สามารถรวมทีม Automation และ Mould 
Shop เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบัทีมงานของบริษทัฯ และ Combi-Pack ได ้ 

ค าถาม ท าไมบริษทัฯ จึงช าระค่าตอบแทนในคร้ังแรกเพียงแค่ร้อยละ 92.5  

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ช้ีแจงว่าเป็นเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุ้นเพ่ือเป็นหลกัประกนัส าหรับ
บริษทัฯ ซ่ึงทางผูข้ายยินยอม 

ค าถาม ก าลงัการผลิตและอตัราการใชก้ าลงัการผลิตของ Combi-Pack มีจ านวนเท่าใด 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ช้ีแจงว่าปัจจุบนัก าลงัการผลิตของ Combi-Pack อยู่ท่ีประมาณ 9,000 ตนั 
และอตัราการใชก้ าลงัการผลิตอยูท่ี่ร้อยละ 80  

ค าถาม มูลค่าวตัถุดิบคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของตน้ทุนการผลิตของ Combi-Pack 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ช้ีแจงว่ามูลค่าวตัถุดิบคิดเป็นร้อยละ 58 ของตน้ทุนการผลิต 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (หากมี) 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนก าหนดว่าเม่ือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั  
ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดสามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนด
ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมแต่อยา่งใด  
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 หลงัจากนั้น นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญให้นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร กลุ่มบริษทัฯ ช้ีแจงถึงแผนธุรกิจในอีก 3 ปีขา้งหนา้ต่อท่ีประชุม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและออกแบบบรรจุภณัฑ์พลาสติก โดยมุ่งเน้นในการออกแบบบรรจุภณัฑ์พลาสติก 
คงรูปส าหรับสินคา้บริโภคและเวชภณัฑ์เป็นหลกั ปัจจุบัน บริษทัฯ มีลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย ทั้งลูกค้ารายใหญ่ และ 
รายย่อยท่ีเป็น Startup และมีอัตราก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคาอยู่ ท่ีร้อยละ 21 จากค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมท่ีอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15-20 ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดบัที่ดี เน่ืองจากบริษทัฯ มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตอบ
โจทยล์ูกคา้ และมีบรรจุภณัฑ์เวชภณัฑ์จึงท าให้มีอตัราก าไรสูงกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นผูน้ าใน
ตลาดในประเทศต่าง ๆ ท่ีเขา้ไปท าธุรกิจ (ไม่รวมตลาดบรรจุภณัฑ์ส าหรับเคร่ืองด่ืมและน ้ าอดัลม) โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นใน
ตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตสูง (Emerging Market) ปัจจุบนั บริษทัฯ มีโรงงานทั้งหมดจ านวน 12 โรงงาน ซ่ึงอยู่ในระหว่าง
ก่อสร้างจ านวน 2 โรงงาน ส าหรับวตัถุดิบท่ีบริษทัฯ ใชน้ั้น เป็นวตัถุดิบที่สามารถน ามารีไซเคิลได ้เช่น PET/rPET, PP/rPP 
และ HDPE/rHDPE เป็นตน้ 

 ในส่วนของโครงสร้างรายได ้บริษทัฯ มุ่งเนน้ในตลาดท่ีมีการเติบโตสูง (Emerging Market) เป็นหลกั และสินคา้ท่ี
บริษทัฯ มุ่งเน้นเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการความสะอาดสูงกว่าร้อยละ 90 ของสินคา้ท่ีบริษทัฯ ผลิตทั้งหมด ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ร่วมงานกบัลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติในอุตสาหกรรม FMCG ท่ีเป็นท่ีรู้จกัหลายราย เช่น Unilever Johnson & Johnson หรือ
ลูกคา้ในอุตสาหกรรมเวชภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างดี เช่น Pfizer หรือ P&G นอกจากบริษทัขา้มชาติดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ 
ยงัมีลูกคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในประเทศไทย และประเทศอินเดียท่ีไดร่้วมงานดว้ย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตใน
ประเทศนั้น ๆ 

 ส าหรับการด าเนินงานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาตั้ งแต่ปี 2559 – 2563 ถือเป็นบทแรก (Chapter 1) ของบริษัทฯ  
โดยเร่ิมจากปี 2559 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทีมผูบ้ริหาร โดยใน 2 ปีแรกของการเปล่ียนแปลงนั้น ทีมผูบ้ริหารได้
มุ่งเน้นในการศึกษาลูกคา้ และอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อก าหนดทิศทางและกลยทุธ์ของ
บริษทัฯ โดยหลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการคร้ังแรกในประเทศไทยในปี 2561 โดยเขา้ซ้ือบริษทั คสัตอม แพค จ ากดั  
ซ่ึงต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้งบางนา จ ากดั ต่อมาบริษทัฯ ไดก้ลายเป็นบริษทัขา้มชาติ โดยการเขา้ซ้ือหุ้น
ร้อยละ 80 ใน TPAC Packaging India Private Limited ในประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นการเขา้ซ้ือกิจการต่างประเทศคร้ังแรกของ
บริษทัฯ และในปี 2562 บริษทัฯ ได้เข้าสู่ตลาดตะวนัออกกลางผ่านการเขา้ซ้ือกิจการ Sun Packaging Systems (FZC) ใน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และต่อมาในปี 2563 บริษทัฯ ได้ซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือใน TPAC Packaging India Private 
Limited 

 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ก าไรจากการด าเนินงานก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคา (core EBITDA) ของ
บริษทัฯ เติบโตอยู่ท่ี 3.4 เท่า เม่ือเทียบระหว่างปี 2559 – 2563 ซ่ึงนอกจากการเติบโต ของ core EBITDA แล้ว บริษทัฯ  
ยงัสามารถเพ่ิมอตัรา core EBITDA (core EBITDA margin) และอตัราก าไรต่อหุ้น (core EPS) ให้สูงขึ้นในช่วงเวลาดงักล่าว 
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 นอกจากผลการด าเนินงานท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดแ้ลว้นั้น บริษทัฯ ยงัประสบความส าเร็จในส่ิงเหล่าน้ี  

• สามารถสร้างทีมงานผูบ้ริหารท่ีแขง็แกร่ง 

• ส่ังสมประสบการณ์ในการเขา้ซ้ือกิจการในต่างประเทศ 

• กระจายรายไดไ้ปยงัลูกคา้หลายรายเพื่อลดความเส่ียง 

• เข้าถึงตลาดในประเทศอินเดีย และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงเป็นตลาดแห่งใหม่ท่ีจะท าให้

บริษทัฯ เติบโตไดดี้ 

• มุ่งเนน้ในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ  

• เพ่ิมอตัราก าไรจากการเพ่ิมสินคา้ชนิดใหม่ ๆ และการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• เขา้ถึงตลาดเวชภณัฑซ่ึ์งเป็นตลาดใหม่ โดยปัจจุบนัคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของ Portfolio ของบริษทัฯ 

 ส าหรับอีก 3 ปีขา้งหน้า จะถือเป็นบทที่สอง (Chapter 2) หรือเรียกว่า Aspiration 2023 โดยมีเป้าหมายมี 2 อย่างคือ  
(1) การยา้ยจากตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ (2) การเพ่ิม core EBITDA ให้เป็น 2 เท่าภายในปี 2566 

 ส าหรับการยา้ยไปตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั้น ยงัเหลือเกณฑส์ าคญัอีก 2 เกณฑท่ี์บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตาม โดยเกณฑ์ 
ท่ีหน่ึงคือการไม่มีประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกนั ซ่ึงคุณเควิน คูมาร์ ชาร์มา ไดแ้จง้
ต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯ พร้อมท่ีจะแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนตนได ้และเกณฑ์ท่ีสองคือการกระจายหุ้น (Free-
float) ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีอตัราการกระจายหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 20.43 นอกจากน้ี ส าหรับเกณฑ์
จ านวนผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไม่นอ้ยกว่า 1,000 ราย บริษทัฯ สามารถท าไดต้ามเกณฑแ์ลว้ 

 บริษทัฯ ต้องการยา้ยไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อท าให้หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ สามารถซ้ือขายได้ตามมูลค่า 
ท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรม บริษทัฯ สามารถสร้างอตัราการเติบโตของ EBITDA และมี
อตัรา EBITDA Margin สูงกว่า แต่มีอตัราส่วนราคาต่อก าไร (P/E Ratio) ท่ีต  ่ากว่า 

 ตลาดท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นในปัจจุบันเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้แก่  
(1) ตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ซ่ึงบริษัทฯ มีฐานการผลิตในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
(2) ตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงบริษทัฯ มีฐานการผลิตในประเทศไทย และประเทศมาเลเซียตามท่ีท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติั
ในการประชุมคร้ังน้ี และ (3) ตลาดในประเทศอินเดีย ซ่ึงบริษทัฯ มีฐานการผลิตในประเทศอินเดีย 

 ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมนั้น จะเห็นไดว่้าบรรจุภณัฑ์พลาสติกคงรูปมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าบรรจุภณัฑ์
ประเภทกระดาษ และแกว้ โดยโครงสร้างพ้ืนฐานในการรีไซเคิลบรรจุภณัฑพ์ลาสติกในปัจจุบนัพฒันาขึ้นอยา่งรวดเร็ว และ
บริษทัฯ ยงัคงพฒันาโครงการใชว้ตัถุดิบที่สามารถน ามารีไซเคิลได ้โดยเฉพาะ rPET  

 นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบตลาดในประเทศต่าง ๆ จะเห็นไดว่้า ประเทศอินเดียนั้นมีโอกาสในการเจริญเติบโต 
ท่ีสูงกว่าประเทศอื่น ๆ เม่ือเทียบจากอตัราการใช้พลาสติกกบัประชากร (Plastic Consumption per Capita) อีกทั้งประเทศ
อินเดียยงัเป็นศูนยก์ลางในการผลิตสินคา้เวชภณัฑข์องโลก 
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 ส าหรับการเพ่ิม core EBITDA ให้เป็น 2 เท่าภายใน 3 ปีนั้น จะมาจากการเข้าซ้ือหรือควบรวมกิจการ และ 
การเติบโตจากขยายการด าเนินงานตามแผนงานปกติ โดยบริษทัฯ มีเป้าหมายเฉล่ียปีละร้อยละ 13 และตั้งเป้าอตัราหน้ีสิน
สุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไวท่ี้นอ้ยกว่า 1.75 เท่า และอตัราหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA ประมาณ 3 เท่า 

 นอกจากน้ี นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ไดก้ล่าวสรุปประเด็นส าคญัเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

• ในอีก 3 ปีขา้งหน้า บริษทัฯ จะมุ่งเนน้ท าธุรกิจในตลาด 3 แห่ง คือ ตลาดในภูมิภาคตะวนัออกกลางและ

แอฟริกา ตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดในประเทศอินเดีย โดยมีเป้าหมายท่ีจะท าให้ core EBITDA 

เติบโตเป็น 2 เท่าของ core EBITDA ในปี 2563 และย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  ไปยัง 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

• บริษทัฯ มีทีมผูบ้ริหารท่ีสร้างผลงานท่ีผา่นมาไดอ้ยา่งดี 

• บริษัทฯ ได้รับการสนันสนุนท่ีเข้มแข็งจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่และจากครอบครัวโลเฮีย ซ่ึงมีผลงาน 

การสร้างบริษทัระดบัโลก 

• บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และมีกระแสเงินสดท่ีดีจากการท่ีมีลูกคา้ในกลุ่มอาหาร

และเวชภณัฑซ่ึ์งเป็นส่ิงจ าเป็น โดยสถานการณ์โควิด-19 ท่ีผา่นมาไดพ้ิสูจน์ให้เห็นแลว้ 

• บริษัทฯ อยู่ในตลาดท่ีแข็งแกร่งจากการท่ีสินค้าท่ีของบริษัทฯ สามารถน ามารีไซเคิลได้ทั้ งหมด

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอยูใ่นระหว่างการพฒันาวตัถุดิบที่รีไซเคิลได ้อยา่ง rPET, rPP และ rHDPE  

• บริษทัฯ เป็นผูน้ าในตลาดในประเทศต่าง ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ประเทศอินเดีย 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือประเทศมาเลเซีย  

 หลงัจากนายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ไดช้ี้แจงแผนธุรกิจในอีก 3 ปีขา้งหนา้ต่อท่ีประชุมแลว้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุ้นไดแ้สดงความเห็นหรือซกัถาม ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุ้น 
ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระน้ี 

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม บริษทัฯ ไดร้าคาพิเศษส าหรับการซ้ือวตัถุดิบจากบริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
หรือไม่  

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ช้ีแจงว่าบริษทัฯ ไม่ไดรั้บราคาพิเศษแต่อย่างใด เน่ืองจากเป็นราคาตลาด
ตามหลกั Arm’s length   

ค าถาม บริษทัฯ อยูใ่นระหว่างการพฒันาสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักญัชากบัลูกคา้รายใด 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ช้ีแจงว่าบริษทัฯ คาดหวงัท่ีจะร่วมงานกบัลูกคา้ทุกราย แต่ไม่สามารถ
เปิดเผยไดว่้าก าลงัอยู่ในระหว่างการพฒันาสินคา้กบัลูกคา้รายไหน แต่สามารถเปิดเผยไดเ้พียงว่า 
เป็นลูกคา้ในกลุ่มท่ีผลิตน ้ามนัและเคร่ืองด่ืมจากกญัชา   
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ค าถาม บริษทัฯ คาดหวงัว่ายอดขายในปีหน้าจะเติบโตขึ้นเท่าใดหลงัจากการเขา้ซ้ือกิจการ Combi-Pack 
ส าเร็จ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ช้ีแจงว่าหากค านวณจากผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษทัฯ คาดว่าจะ
เติบโตประมาณร้อยละ 21 

ค าถาม บริษทัฯ ประสงคท่ี์จะเขา้ซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือในสัดส่วนร้อยละ 20 ของ Combi-Pack ภายใน 6 ปี
หรือไม่ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ช้ีแจงว่าอนาคตยงัไม่แน่นอน แต่ความคาดหวงัของบริษทัฯ ตอนน้ีคือ 
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัว Chow ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นท่ียงัคงถือหุ้นต่อไปใน Combi-Pack 

ค าถาม ท าไมสินคา้ของบริษทัฯ สามารถน ามารีไซเคิลไดท้ั้งหมด แต่ของบริษทัอื่นท าไม่ได ้

ค าตอบ นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ช้ีแจงว่าเม็ดพลาสติกท่ีบริษัทฯ ใช้สามารถน ามารีไซเคิลได้หมด  
ไม่ว่าจะเป็น PET, HDPE หรือ PP โดย PET เป็นพลาสติกท่ีสามารถน ามารีไซเคิลไดดี้ท่ีสุด แต่
ส าหรับ HDPE และ PP นั้นอยูใ่นระหว่างการพฒันา นอกจากน้ี TPAC ก าลงัจะเปิดตวัโครงการท่ี
ใช้เม็ดพลาสติกท่ีผ่านการรีไซเคิลอย่าง rPET อีกทั้งร้อยละ 99.9 ของสินค้าของบริษทัฯ เป็น
ประเภท Monolayer ซ่ึงไม่มีการผสมระหว่างเม็ดพลาสติกต่างชนิดกัน ท าให้สามารถน ามา 
รีไซเคิลไดง้่าย 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดก้ล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.00 น. 

 อน่ึง หลังจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมท าให้มีจ านวน 
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 32 ราย นับรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 240,239,644 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
73.57 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

 

 

 

      ลงช่ือ         ประธานท่ีประชุม 

             (นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา) 

                      ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มบริษทัฯ 

 


