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ที ่TPAC.004/2565 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสต์าม QR Code ที่ระบ)ุ 
3. ขอ้มลูและประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
4. นิยามของกรรมการอิสระ 
5. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
6. ขอ้มลูและประวตัิของผูส้อบบญัชี  
7. วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ และบริคณหส์นธิของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน)  

ที่มีการแกไ้ข 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. รายชื่อกรรมการอิสระส าหรบัการมอบฉนัทะ 
10. ขอ้บงัคบัของบรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. ค าชีแ้จงการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ตอ้งแสดงเพื่อเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ 
12. แบบค าขอรายงานประจ าปี 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติ 
ให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 ประชุมผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

การลงคะแนน  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1 ประจ าปี 2564 ที่ประชุมเม่ือวันที ่
28 พฤษภาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 ซึ่งจัดขึน้
เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2564 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุม และ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่รายงาน 
การประชุมดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม  
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เอกสารแนบ 1 จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1  
ประจ าปี 2564 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไว้อย่างถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว  
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณารับรองรายงาน 
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 ดงักล่าว 

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และรายการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบ
ปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสต์าม QR 
Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบรษิัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ของบรษิัทฯ ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รบัทราบ 

การลงคะแนน เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที ่4 พิจารณารับรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ม ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ 
ก าหนดให้บริษัทฯ จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บรษิัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 นอกจากนี ้บริษัทฯ มี
ความประสงคท์ี่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
รบัรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และพิจารณาอนุมตัิงบการเงินรวมของบรษิัทฯ 
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และบริษัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแลว้  
มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่ วไป และได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
พิจารณารบัรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และพิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีแลว้ดงักล่าว 

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
และการจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 47 ของบริษัทฯ ก าหนดให้
บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี
หลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี ้มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ
ขอ้บงัคบัขอ้ 46 ของบริษัทฯ ก าหนดหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ คณะกรรมการ
อาจเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึน้อยู่กับความต้องการของสภาพคล่อง 
ทางการเงิน กระแสเงินสดส าหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความตอ้งการ 
ดา้นอื่น ๆ ในอนาคต 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบรษิัทฯ บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปี 
2564 เป็นจ านวน 103,606,337 บาทและ 175,371,625 บาท ตามล าดับ และมีก าไร
สะสมซึ่งยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวน 415,304,911 บาทและ 
680,963,828 บาท ตามล าดับ นอกจากนี ้ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุน
ส ารองทางกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แลว้ จึงเห็น
ควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานเป็น
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ทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดงัจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุ
วันที่  31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินทั้ง สิ ้นไม่เกิน 
46,043,550 บาท หรือในอัตรา 0.141 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่  31 ธันวาคม 2564  
ที่เสนอในครัง้นีเ้ท่ากับรอ้ยละ 30.1 โดยค านวณจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บรษิัทฯ ตามที่เสนอ ดงันัน้ อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2561-2563 และปี 2564 มีดงัต่อไปนี ้

รายละเอียด ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 2564 

ก าไรสทุธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 

55,466,165  62,053,919  156,013,124  103,606,337  

ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 

530,856,656 585,451,203 696,595,577  415,304,911  

ก าไรสทุธิ  
(งบการเงินรวม) (บาท) 

31,476,668 138,841,442 321,979,451 152,938,568 

ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
(งบการเงินรวม) (บาท) 

506,706,017 636,264,620 912,545,432 680,963,828 

จ านวนหุน้ช าระแลว้ (หุน้) 253,817,676 326,549,999 326,549,999 326,549,999 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) - 0.125 0.292 0.141 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) - 40,818,750 95,352,600 46,043,550 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) N/A 30.1 30.0 30.1 

อตัราเงินปันผลตอบแทน/1 (รอ้ยละ) N/A 1.25 2.35 0.90 
 

/1 อตัราเงินปันผลตอบแทนค านวณจากราคาปิดของหุน้ของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของการด าเนินงานในปีนัน้ ๆ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิ
การงดจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 46,043,550 บาท หรือในอตัรา 0.141 บาทต่อหุน้ โดยบริษัทฯ 
ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่   
10 พฤษภาคม 2565 

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

วาระที ่6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษัทฯ ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด  
ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งในสาม 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิน้จ านวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน  
ซึ่งมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นายเควิน คมูาร ์ชารม์า กรรมการบริหาร กรรมการก ากับดูแลกิจการ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
 กรรมการบรหิารความเส่ียง  

2. นายธีรวิทย ์บษุยโภคะ กรรมการบริหาร กรรมการก ากับดูแลกิจการ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
 กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 



6 
 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีคณุสมบตัิครบถว้นที่จะไดร้บั
คัด เ ลือกเ ป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ า ปี  2565 ล่วงหน้า  
ในช่วงระหว่างวันที่  10 พฤศจิกายน 2564 ถึง  31 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม  
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลใดเป็นกรรมการ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย) 
ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการทั้ง 3 
ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  และเห็นว่าบุคคลทั้ง  3 ท่านมีคุณสมบัติ 
ที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับ 
การเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถ 
ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้รายละเอียด
เก่ียวกบับุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ และนิยามของกรรมการ
อิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4 ตามล าดับ จึงเห็นควรเสนอให ้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลที่ไดร้ับ 
การเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองที่
เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวงัของคณะกรรมการแลว้ และมีความเห็นสอดคลอ้ง
กับค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มี
ส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติที่ครบถว้นและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคล 
ที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบตัิที่จะสามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

หมายเหต ุ เพือ่ส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี ในการเลือกตัง้คณะกรรมการ
ครัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาลงคะแนน
เสยีงเป็นรายบคุคล 
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วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 34 ของบริษัทฯ ก าหนดให้
กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้
ก าหนด 

ในการนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
กรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหพ้ิจารณาเห็นชอบและ
บรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท ประจ าปี 2565 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกนักับบริษัทฯ จึง
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ไม่เกิน 2,520,000 บาท ทั้งนี ้รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินทัง้สินไม่เกิน 2,520,000 บาท ตามที่เสนอขา้งตน้ 

การลงคะแนน มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งด 
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 41 (5) ของบริษัทฯ ก าหนดใหท้ี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  
ทุกปี ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบ
บญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผูส้อบ
บัญชี จากบริษั ท  ส านักงาน อี วาย จ ากัด  ดั งกล่าวสามารถปฏิบัติ หน้าที่ เ ป็ น 
ผูส้อบบญัชีใหก้ับบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด  อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่ เสนอมี 
ความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 
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ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบัญชีของ
บรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

(1) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

(2) นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

(3) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

(4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

(5) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 

(6) นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 6014              

แห่งบรษิัทส านกังาน อีวาย จ ากดั ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัทส านกังาน อีวาย จ ากดัจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของส านกังานท า
หนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 
3,190,000 บาท ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกับค าแนะน าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ 

(1) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

(2) นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

(3) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

(4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

(5) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 

(6) นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขทะเบียน 6014    

แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัดจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานท า
หนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
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และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 
3,190,000 บาท ตามที่เสนอขา้งตน้ 

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเ ป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ และบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษิัทฯ มีความประสงคจ์ะแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และปรบัปรุง
ขอ้บังคับใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใชใ้นปัจจุบัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
แนบ 7 ทั้งนี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหด้  าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และบริคณหส์นธิของบรษิัทฯ ต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมี
อ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ และบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปรับปรุงข้อบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่มีผลบังคบัใชใ้นปัจจุบัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 7 ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์
ขอ้บังคับ และบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติม
ถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอขา้งตน้ 
 

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นับคะแนนเสียงของผูท้ี่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่10  พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดว่าเมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาวาระการประชุม
ตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบรอ้ยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ 
จ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสือ 
เชิญประชุมก็ได้ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
เป็นการล่วงหนา้ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนซึ่งไดเ้ปิดเผย
ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.tpacpackaging.com อย่างไรก็ตาม เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอวาระการประชมุ 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่  
29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากหอ้งสมัมนาของบรษิัทฯ 
ตัง้อยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขนุเทียน -ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม 
การประชมุไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้ประชมุและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้
สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 9 และมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 4 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของตนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นในกรณีทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โดยแบบหนงัสือมอบฉันทะ
ในแบบต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) พรอ้มเอกสารประกอบตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 11 มายงัเลขานกุารบรษิัท
ที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  
ภายในวันที ่18 เมษายน 2565 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสต์าม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้สามารถขอรายงานประจ าปี 2564  
ในรูปแบบส่ิงพิมพไ์ดต้ามวิธีการท่ีก าหนดในเอกสารแนบ 12 

บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ตามที่ก าหนด 
ในเอกสารแนบ 10 ในการนี ้บริษัทฯ ขอเสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาค าชีแ้จงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่
ตอ้งแสดงเพื่อเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 11  

 

 

 

http://www.tpacpackaging.com/
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อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 (นายเควิน คมูาร ์ชารม์า) 

 ประธานกรรมการ 
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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 



14 

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 
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ข้อมูลและประวัติบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

นาย เควนิ คูมาร ์ชารม์า 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง   กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง, ประธาน
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ, และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม
ธุรกิจ 

อาย ุ      38 ปี 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   6 ปี 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก  9 ตลุาคม 2558 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด  24 เมษายน 2562 
วุฒิการศึกษาและการอบรม 

▪ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School City University, 
ประเทศองักฤษ 

▪ วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา University College London, ประเทศองักฤษ 
▪ หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่  214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ประเทศไทย 
ประสบการณก์ารท างาน 

▪ 2558 – ปัจจบุนั บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
ธุรกิจ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
▪ ไม่มี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทหรือองคก์รอื่น 
▪ 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากดั 
▪ 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ TPAC Packaging India Private Limited 
▪ 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ Sun Packaging Systems (FZC) 

ต าแหน่งปัจจุบนัในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ  
▪ ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  
▪ ไม่มี       

ความสัมพนัธก์ับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษทัฯ 
▪ สามีนางอาราธนา โลเฮีย ชารม์า (กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 
▪ พี่เขยนายยาโชวาดนั โลเฮีย (ประธานกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 
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จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี 2564 
 

การประชมุ จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ 

คณะกรรมการ 8/8 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
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นาย ธีรวิทย ์บษุยโภคะ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง   กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการบรษิัท, กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม, กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบรหิารความเส่ียง, 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ, และกรรมการผูจ้ดัการ 

อาย ุ      62 ปี 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   6 ปี 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก  12 ตลุาคม 2558 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด  24 เมษายน 2562 
วุฒิการศึกษาและการอบรม 

▪ วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) สาขาวิศวกรรม เครื่องกล  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

▪ หลักสูตร  Director Certification Program รุ่นที่  51/2549 สมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ประเทศไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 
▪ 2528 – ปัจจบุนั บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ประธานเจา้หนา้ที่บริหารธุรกิจ

ประเทศไทยและกรรมการผูจ้ดัการ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

▪ ไม่มี 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทหรือองคก์รอื่น 

▪ 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากดั 
ต าแหน่งปัจจุบนัในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ  

▪ ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  

▪ 7,560,000 หุน้ หรือ 2.32%       
ความสัมพนัธก์ับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษทัฯ 

▪ ไม่มี 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี 2564 
 

การประชมุ จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ 

คณะกรรมการ 8/8 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
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นาย กิตติภตั สุทธิสัมพทัน ์

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง   กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ      50 ปี 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   6 ปี 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก  9 ตลุาคม 2558 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด  24 เมษายน 2563 
วุฒิการศึกษาและการอบรม 

▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
Boston, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

▪ วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย 

▪ หลกัสตูร Director Certification Program  รุน่ท่ี 72/2549 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ประเทศ
ไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 
▪ 2558 – ปัจจบุนั บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการ

ตรวจสอบ, และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

▪ 2543 – ปัจจบุนั บรษิัท เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
▪ 2559 – ปัจจบุนั บรษิัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทหรือองคก์รอื่น 
▪ 2560 – ปัจจบุนั  ผูพ้ิพากษาสมทบในศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศรุน่ท่ี 12 

ต าแหน่งปัจจุบนัในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ 
▪ ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  
▪ ไม่มี   

ความสัมพนัธก์ับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษทัฯ 
▪ ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 

27 
 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี 2564 
 

การประชมุ จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ 

คณะกรรมการ 8/8 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
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นิยามของกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่า
ตามประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจ านวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือ 
ผูม้ี อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้ที่มีนัย หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  
ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บรษิัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ 
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษา 
ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
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ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ – คา่เบีย้ประชุม  

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 2565 

คณะกรรมการ   
ประธานกรรมการ   
 ค่าเบีย้ประชมุต่อไตรมาส (บาท/ราย) 90,000.00 90,000.00 
กรรมการ   
 ค่าเบีย้ประชมุต่อไตรมาส (บาท/ราย) 75,000.00 75,000.00 
กรรมการอิสระ   
 ค่าเบีย้ประชมุต่อไตรมาส (บาท/ราย)  

(ส าหรบัการประชมุครัง้ที่ 1-6) 
75,000.00 75,000.00 

 ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท/ราย)  
(ส าหรบัการประชมุครัง้ที่ 7-12) 

43,333.33 43,333.33 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการ   
 ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท/ราย) 40,000.00 50,000.00 
กรรมการ   
            ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท/ราย) 40,000.00 40,000.00 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการ   
            ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท/ราย) 40,000.00 50,000.00 
กรรมการ   
 ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท/ราย) 40,000.00 40,000.00 

หมายเหต:ุ   

(1) นายเควิน คมูาร ์ชารม์าไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ  

(2) นางอาราธนา โลเฮีย ชารม์าไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

(3) นายยาโชวาดนั โลเฮียไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

(4) กรรมการบรหิารความเส่ียงและกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

(5) กรรมการจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ 
2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 

- ไม่มี - 
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ข้อมูลและประวัตขิองผู้สอบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อใหท้ี่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ล ำดับ ชื่อ เลขทะเบียน 
สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทัฯ 

ปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษทัฯ 

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ 3972 - - 
2. นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ 4496 - - 
3. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 4521 - ปี 2556 – 2558 

(รวม 3 ปี) 
4. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 - - 
5. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 - - 
6. นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศติ 6014 - - 
7. ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่านอื่นท่ีบรษิัท 

ส านกังาน อีวาย จ ากดั ก าหนด 
- - - 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ทกุรายเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้บรษิัทย่อย

ของบริษัทฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ส านกังาน อีวาย 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยอีกดว้ย 

 ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ในจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 3,190,000 บาท

ซึ่งไดม้ีการเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิ และค่าสอบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธันวาคม 2564 มีดงัต่อไปนี ้

 ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
 2564 2565 

ค่าสอบบญัชีส าหรบังบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ
ประจ าปี (บาท) 

1,545,000 1,745,000 

ค่าสอบบญัชีส าหรบังบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ
ระหว่างการ (บาท) 

1,245,000 1,445,000 

ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 0 0 
รวม 2,790,000 3,190,000 
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วัตถุประสงคข์องบริษทั พลาสติค และหบีห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ทีเ่สนอใหมี้การแก้ไข 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความทีเ่สนอให้มีการแก้ไข 

4 กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือ
สถาบันการเงินอื่น  และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต 
ดว้ยวิธีการอื่น โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้
การรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋ วเงิน หรือตราสาร 
ที่เปล่ียนมือไดอ้ย่างอื่น  

กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือ
สถาบนัการเงินอื่น และใหกู้ย้ืมเงินหรือใหเ้ครดิตด้วยวิธีการ
อื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ  
ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือได้
อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

6 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน 
และเป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทจ ากดัอื่น 

เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน  
และเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด
อื่น  

9 ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแหง้ อาหารส าเร็จรูป 
เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สรุา เบียร ์
บหุร่ี และเครื่องบรโิภคอื่น 

ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป  
เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ 
บุหร่ี และเครื่องบรโิภคอื่น 

18 ประกอบกิจการโรงสี โรงเล่ือย โรงงานไสไม้และอบไม ้
โรงงานต่อตวัถังรถยนต ์โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่อง
เคลือบ โรงงานผลิตเครื่องป้ันดินเผา โรงงานอบพืช 
โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน า้มันพืช โรงงานกระดาษ 
โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา้ โรงงานป่ันดา้ย โรงงาน
ยอ้มและพิมพล์วดลายผา้ โรงงานผลิตและหล่อดอกยาง
รถยนต ์โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลงึโลหะ โรงงาน
สงักะสี โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานสรุา โรงงาน
แก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน า้ตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้ 
พลาสติค โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต
บานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต
เครื่องดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต ์

 
 

 

ประกอบกิจการโรงสี โรงเล่ือย โรงงานไสไม้และอบไม้  
โรงงานต่อตัวถังรถยนต ์โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่อง
เคลือบ โรงงานผลิตเครื่อง ป้ันดินเผา โรงงานอบพืช  
โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน ้ามันพืช โรงงานกระดาษ  
โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงาน 
ย้อมและพิมพล์วดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยาง
รถยนต ์โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงาน
สังกะสี โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงาน 
แก๊ส โรงงานบุหร่ี โรงงานน ้าตาล โรงงานผลิตเครื่องใช ้
พลาสติค โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต 
บานประตูและหน้าต่ า ง  โ ร ง งานแก้ว  โ ร ง งานผลิต 
เครื่องดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต ์
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22 ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร ์ไนทค์ลบั โบวล่ิ์ง 
อาบอบนวด โรงภาพยนตแ์ละโรงมหรสพอื่น สถานพัก
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน า้ 

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนทค์ลับ โบวล่ิ์ง 
อาบอบนวด โรงภาพยนตแ์ละโรงมหรสพอื่น สถานพกัตาก
อากาศ สนามกีฬา สระว่ายน า้ 

33 - บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมี
หรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) ต่อผู้
ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้ 
หรือในราคาสูงกว่าหรือต ่ากว่าราคาที่ตราไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศที่ออก
ตามกฎหมายดั งกล่ า วตลอดจนกฎหมายห รือ
กฎระเบียบอื่นใดทีมี่ผลใช้บังคับในขณะน้ัน 

34 - น าเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ 
และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซ่ึงตั้ งขึ้นเพื่อ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่นและท าการ
ขาย จ าหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซ่ึงหลักทรัพย์ หุ้น 
พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพยอ์ื่นเช่นว่าน้ัน ยกเว้น
กิจการค้าหลักทรัพย ์
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4 
(วรรค
แรกและ
สาม) 

หุน้ของบรษิัทเป็นหุน้สามญั แต่ละหุน้จะมีมลูค่าเท่ากนั 

... 

หุน้ทุกหุน้ของบริษัทตอ้งใชเ้ป็นเงินครัง้เดียวเต็มมูลค่า  
ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื ้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัท
ไม่ได ้เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสรา้งหนี ้โดยการ
ออกหุน้กูใ้หม่เพื่อช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลง
หนี ้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

หุน้ของบริษัทเป็นหุน้สามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละ
หุน้จะมีมลูค่าเท่ากนั 

... 

หุน้ทุกหุน้ของบริษัทตอ้งใช้เป็นเงินคร้ังเดียวเต็มมูลค่า
ช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพยส์ินอื่น
นอกจากตัวเงนิ ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ือ้หุน้จะขอหกักลบลบหนี้
กับบริษัทไม่ได ้เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ 
โดยการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซ่ึงได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6 หุ้นของบริษัทตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละหา้สิบเอ็ดของทนุจดทะเบียนที่ช าระแลว้ 

- ยกเลิก - 

11 หุน้ของบริษัทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด เวน้แต่การโอน
หุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างดา้วถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า
รอ้ยละส่ีสิบเกา้ของทนุช าระแลว้ 

หุน้ของบรษิัทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เว้นแต่การโอนหุ้น
น้ันเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุน้ในบริษัทเกนิกวา่ร้อย
ละสี่สิบเก้าของทุนช าระแล้ว 

26/1 ในกรณี เ ป็นการประชุมคณะกรรมการ ผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม
อย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ใน

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม
อย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมต้องอยู่
ใ นที่ ป ร ะ ชุ มแห่ ง เ ดี ย วกั น  ทั้ ง นี้  ก า รป ร ะ ชุ ม
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ที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี ้การประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยั ดา้นสารสนเทศ โดยใหม้ีการบนัทึกเสียงหรือ
ทัง้เสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการท่ีเขา้รว่ม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้ง
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ เกิดจากการบันทึก
ดั งก ล่าว  และระบบควบคุมการประชุมต้อ งมี
องคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามมาตราฐานการรกัษา
ความมั่ นคงปลอดภัย ของการประชุม ผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 

คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท า
ผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยให้มี
การบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) 
ของกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา
ที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการ
ประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตาม
มาตราฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ที่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ประกาศก าหนด 

การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถท าได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องกระท าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามทีก่ฎหมายก าหนด 

31 กรรมการตอ้งแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมี
ส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ที่
ท  ากับบริษัท หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มขึน้หรือลดลงใน
บรษิัทหรือบรษิัทในเครือ 

กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนได้
เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ท ากับ
บริษัทที่บริษัทท าขึน้ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึน้หรือ
ลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือในกรณีที่จ านวน
หุ้นหรือหลักทรัพยอ์ื่นใดของบริษัท บริษัทย่อยหรือ
บริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจ านวนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลง 

35 
(วรรค
สอง 

และเพิ่ม
ขอ้ความ
ในวรรค

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้
เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกันนบัจ านวนหุน้
ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่ สิบห้าคนซึ่งมีหุ้น
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่
น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซ่ึงมีหุ้น
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นที่
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สาม ส่ี 
และหา้) 

จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เ รียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนัง สือดังกล่ าว  ซึ่ ง
คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หน่ึงเดือนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีข่อให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว  ซ่ึง
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หน่ึงเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็
ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จ านวนหุน้
ตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ในกรณีเช่นนี้ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่คร้ังใด จ านวนผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการจัดให้
มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท 

35/1 - การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถท า
ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีก่ าหนด
ไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การ
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ข้อ ข้อความเดิม ข้อความทีเ่สนอให้มีการแก้ไข 

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องกระท า
ให้ เ ป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามที่
กฎหมายก าหนด 

36 
(เพิ่ม

ขอ้ความ
ในวรรค
สอง) 

- อน่ึง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสก์็ได้ 

39 ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ถา้
ประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไป
แลว้ครึง่ชั่วโมง ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานใน
ที่ประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผู้
ถือหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ถ้า
ประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไป
แล้วคร่ึงชั่วโมง  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมอยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

41 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามี ดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ ผ่านมากิจการของ
บรษิัทไดจ้ดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่น ๆ 

กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามี ดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่อที่
ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท
ไดจ้ดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร (ถ้ามี) และการ
จ่ายเงนิปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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ข้อ ข้อความเดิม ข้อความทีเ่สนอให้มีการแก้ไข 

(6) พิ จ า รณ า แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบัญชี  แ ล ะก า หนด
ค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื่น ๆ 

46 

(วรรค
สาม

และเพิ่ม
ขอ้ความ
ในวรรค
ส่ี) 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนี ้และรายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้หรือคณะกรรการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็น
หนังสือไปยังผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวนัดว้ย 

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนี ้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรการลงมติแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ให้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน
ด้วยและเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึงเดือนนับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือ
หุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
น้ันในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม
วันด้วย 
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หนังสือบริคณหส์นธขิองบริษทัฯ ทีเ่สนอให้มีการแก้ไข 

ข้อความเดิม ข้อความทีเ่สนอให้มีการแก้ไข 

ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มจี านวน 32 ขอ้ รายละเอียดตาม
แบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 32 34 ขอ้ รายละเอียด
ตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 

                

  เขียนที่_____________________ 

                 วนัท่ี____ เดือน__________ พ.ศ._____ 

(1) ขา้พเจา้ _______________________________________________________ สญัชาติ _____________________ 

ที่อยู่ _________________________________ ถนน _________________ ต าบล/แขวง _________________ 

อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย ์________________ 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ______________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อาย ุ______________________ ปี 

 ที่อยู่ _________________________________ ถนน __________________ ต าบล/แขวง _________________ 

 อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั ________________ รหสัไปรษณีย ์________________ 

 นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ อาย ุ64 ปี ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจนัทร
เกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 นายกรานต ์ฉายาวจิิตรศิลป์ อาย ุ50 ปี ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากหอ้งสัมมนาของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานครแขวงท่าข้  10150 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

  

 ลงชื่อ ผูม้อบฉนัทะ 

 ( ) 

  

 ลงชื่อ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้  

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 

                

  เขียนที่_____________________ 

                 วนัท่ี____ เดือน__________ พ.ศ._____ 

(1) ขา้พเจา้ _______________________________________________________ สญัชาติ _____________________ 

ที่อยู่ _________________________________ ถนน _________________ ต าบล/แขวง _________________ 

อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย ์________________ 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ______________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อาย ุ______________________ ปี 

 ที่อยู่ _________________________________ ถนน __________________ ต าบล/แขวง _________________ 

 อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั ________________ รหสัไปรษณีย ์________________ 

 นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ อาย ุ64 ปี ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจนัทร
เกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 นายกรานต ์ฉายาวจิิตรศิลป์ อาย ุ50 ปี ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากหอ้งสัมมนาของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานครแขวงท่าข้  10150 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอื่นดว้ย 

(1) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้

 วาระที ่2 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1 ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือ
วันที ่28 พฤษภาคม 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระที ่3 พิจารณารับทราบืผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ 

  ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้

 วาระที ่4 พิจารณารับรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 วาระที ่6.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายเควิน คูมาร ์ชารม์า แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่6.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่6.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน ์แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

    

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่9 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเอกสารวัตถุประสงค ์ขอ้บังคบั และบริคณหส์นธิของบริษทัฯ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(2) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้  ให้ถือว่า 
การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(3) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือ ในกรณี 
ที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ 
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 ลงชื่อ ผูม้อบฉนัทะ 

 ( ) 

  

 ลงชื่อ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน)  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากหอ้งสัมมนาของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานครแขวงท่าข้  10150 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอื่นดว้ย 

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

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น 
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน) 

 (For shareholders who are recorded in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand as  
the share depository and trustee) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     Nationality                Address                             Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambon/Khwaeng           Amphoe/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as the share depository and trustee (Custodian) of  

 ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม          หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                    เสียง ดงันี ้
holding a total number of                                        shares and having the voting rights of                     vote(s) as follows: 
  หุน้สามญั                            หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                    เสียง 
       holding             ordinary share(s) and having the voting rights of   vote(s)  
  หุน้บรุิมสิทธิ            หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 
       holding             preference share(s) and having the voting rights of   vote(s), 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 hereby appoint (Please choose one of the following) 
 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขที ่            
Name                                                  Age            years Address 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                     Tambon/Khwaeng                     Amphoe/Khet 
จงัหวดั                                   รหสัไปรษณีย ์      
Province                               Postal Code                             
 หรือ/or 
ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขที ่       
Name      Age            years Address 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ                     
Road                                     Tambon/Khwaeng                   Amphoe/Khet   
จงัหวดั                                   รหสัไปรษณีย ์         
Province                                Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
anyone of these persons, 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix THB 20 Stamp Duty) 

 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If No.1 is selected, please mark ✓ 
at  1. and give the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
appoint any one of the following Independent Directors of the Company: 
  นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์(Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/or 
  นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip) 
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุน้ 
ป ร ะ จ า ปี  2565) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in  
Enclosure 9 of the Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.) 
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระที่เหลือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเขา้ประชมุ 
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 attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที่  
29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชมุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากหอ้งสมัมนาของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 
30 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเลแขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั และเวลาสถานที่อื่นดว้ย 
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on  
29 April 2022, at 14:00 on E-Meeting broadcast from the Company’s seminar room at 77 Soi Thian Thalae 30 Bang Khun Thian- Chay Thalae 
road, Tha Kham, Bang Khun Thian Bangkok, Bangkok 10150, or such other date, time, and place as the meeting may be held.  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize my/our Proxy to attend the meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 The Proxy shall have the rights in relation to the total number of voting shares that I/we hold. 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 The Proxy shall have the rights in relation to the following:   

  หุน้สามญั                หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        Ordinary share:             shares with the voting rights of     vote(s),  
  หุน้บรุิมสิทธิ                หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        Preference share: shares with the voting rights of                                    vote(s), 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 total voting rights of vote(s). 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

I/We hereby authorize my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
Agenda 1 Message from the Chairman 
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No voting is required for this agenda item.) 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1 ประจ าปี 2564 ทีป่ระชุมเม่ือวันที ่28 พฤษภาคม 2564 ของ
บริษัทฯ 

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2021 held on 28 May 
2021  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท 
Agenda 3 To consider and acknowledge the Company’s operations for the year ended 31 December 2021  

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No voting is required for this agenda item.) 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง     
If No. 2 is selected, please mark 
✓ at  2. and choose one of 
these Independent Directors. 
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วาระที ่4  พิจารณารับรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

Agenda 4 To consider and adopt the Company’s operations for the year 2021 and to approve the audited consolidated financial 
statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2021 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
Agenda 5 To consider and approve the allocation of profit from the operating results for the year ended 31 December 2021 

and the dividend payment 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

วาระที ่6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation 
วาระที ่6.1  พิจารณาเลือกตั้ง นายเควิน คูมาร ์ชารม์า แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6.1 To consider and approve the election of Mr. Kevin Qumar Sharma to replace the director who retires by rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

วาระที ่6.2  พิจารณาเลือกตั้ง นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6.2 To consider and approve the election of Mr. Theerawit Busayapoka to replace the director who retires by rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

วาระที ่6.3  พิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน ์แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6.3 To consider and approve the election of Mr. Kittiphat Suthisamphat to replace the director who retires by rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Company’s board of directors for the year 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
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เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditors and their fees for the year 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ และบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 
Agenda 9 To consider and approve the amendment of Company’s Objectives, Articles of Association and Memorandum of 

Association 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 
วาระที ่10  พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10 To consider other business (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ 
ไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remark: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are recorded in the register as foreign investors and have appointed  
a custodian in Thailand to be the share depository and trustee. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

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

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment 
to Proxy Form C. enclosed herewith. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 
Proxy Appointment by a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก
หอ้งสมัมนาของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลแขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวนั และเวลาสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 29 April 2022, at 14:00 on E-Meeting broadcast from the 
Company’s seminar room at 77 Soi Thian Thalae 30 Bang Khun Thian- Chay Thalae road, Tha Kham, Bang Khun Thian Bangkok, Bangkok 
10150, or such other date, time, and place as the meeting may be held. 

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

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda  Re: 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
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รายชื่อกรรมการอิสระส าหรับการมอบฉันทะ 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถ 
มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปนีเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนตนได ้

1. นายวีระศักดิ ์สุตัณฑวิบูลย ์

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทีอ่ยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

อาย:ุ 64 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

2. นายกรานต ์ฉายาวจิิตรศิลป์ 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ทีอ่ยู่: เลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อาย:ุ 49 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
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ข้อบังคับของบริษทั พลาสติค และหบีห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัท่ีสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกันนบัจ านวนหุน้ได้ไม่นอ้ยกว่า 
หนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คนซึ่งมีหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุถือหุน้เป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว  
ซึ่งคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง หรือ 
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 36.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่  วัน เวลา ระเบียบ 
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าว  
นดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุ ไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

ขอ้ 37. ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนงัสือ
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่
ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชุม
นัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะถือหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคับว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานดัไปแลว้
ครึง่ชั่วโมงใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชมุหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 



เอกสารแนบ 10 

52 

 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งคะแนน เวน้แต่กรณีที่บริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดให ้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่าหุน้สามญั 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

 (ค) การท า การแกไ้ข หรือการเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

 (ง) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท 

 (จ) การเขา้รว่มกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 (ฉ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 

 (ช) การเพิ่มทนุ หรือลดทนุของบรษิัท หรือการออกหุน้กู ้

 (ฌ) การควบหรือเลิกบรษิัท 

 (ญ) การปรบัโครงสรา้งหนี ้โดยการออกหุน้ใหม่ เพื่อช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงสรา้งแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบรษิัทได้
จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่น ๆ 
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ค ำชีแ้จงกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่้องแสดงเพือ่เข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

กำรมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมซึ่งแนบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยผูถื้อหุน้อาจเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส าหรบักรณีที่ผูถื้อหุน้
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ในการนี ้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข . และระบุความประสงค ์
ในการออกเสียงส าหรบัแต่ละวาระการประชมุ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข . โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่  77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวนัท่ี 18 เมษำยน 2565  

กำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่้องแสดงเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นไปดว้ยความสะดวก บริษัทฯ จะให้
ท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุมเป็นตน้ไป 
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบียนพรอ้มกับเอกสารประกอบอื่น ๆ ดังต่อไปนี ้  
มาแสดง ณ จดุลงทะเบียนก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

• ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

1. กรณีผู้ถือหุน้มำประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แบบฟอรม์การลงทะเบียน และ 

(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น  
บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทาง ซึ่งผูถื้อหุน้ไดล้ง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. กรณีมอบฉันทะ 

(ก) แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

(ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในฐานะ 
ผู้มอบฉันทะและลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากร
แสตมป์และลงวนัท่ีของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว และ 

(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และ 
ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทาง 
ซึ่งผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (แลว้แต่กรณี) 
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• ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบคุคล 

1. กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลมำประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน 
นิติบุคคลและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัรถ หรือ
หนงัสือเดินทาง ซึ่งกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

(ค) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม  
มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

2. กรณีมอบฉันทะ 

(ก) แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

(ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในฐานะ 
ผู้มอบฉันทะและลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากร
แสตมป์และลงวนัท่ีของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน 
นิติบุคคลและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัรถ หรือ
หนงัสือเดินทาง ซึ่งกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

(ง) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม  
มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น 

1. เอกสำรหลักฐำนจำกคัสโตเดียน (Custodian) 

(ก) แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

(ข) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ในฐานะผูม้อบฉันทะ และลายมือชื่อของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากร
แสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัท่ีของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 
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(ค) หนงัสือยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(ง) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันประชุมมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของ 
คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ  านาจกระท าการแทนของ 
คสัโตเดียน (Custodian) และ 

(จ) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอ  านาจกระท าการแทนของ 
คัสโตเดียน (Custodian) และผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง  ซึ่งผู้มีอ  านาจกระท าการแทนของ 
คสัโตเดียน (Custodian) และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

2. เอกสำรหลักฐำนจำกผู้ถือหุ้น 

(ก) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจลงนามโดยผู้ถือหุน้ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด  าเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทนตน 

(ข) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้ละยังไม่หมดอายุ เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง  
ซึ่งผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุ มี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอ านาจเป็นกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทน 
นิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอ  านาจกระท าการแทน 

นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  

บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian)) 

ส าหรับเอกสารใดที่จัดท าเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะตอ้งจัดท าค าแปล 
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) จะตอ้งรับรองความถูกตอ้งของค าแปล นอกจากนี ้ เอกสารใดที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศจะตอ้งได้รับ 
การรบัรองโดยโนตาร ีพบัลิค (Notary Public) ดว้ย 
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แบบค ำขอรำยงำนประจ ำปี 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงาน

ประจ าปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษตาม QR-Code ที่ระบใุนเอกสารแนบ 2 

หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคท์ี่จะขอรบัรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบส่ิงพิมพ ์กรุณากรอกรายละเอียด

ดา้นล่างนี ้และส่งกลับไปยังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทางอีเมลที่ ir@tpacpackaging.com หรือแจง้มาทางโทรศพัทท์ี่หมายเลข 

+66 (0) 2897-2250 ต่อ 179 เพื่อที่บรษิัทจะไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบส่ิงพิมพใ์หท้่านต่อไป 

ชื่อ____________________________________________________________________(ตวับรรจง)  

ที่อยู่____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท_์________________________________________________________________________ 

อีเมล___________________________________________________________________________ 

ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบส่ิงพิมพ ์(กรุณาท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตอ้งการ) 

□ รายงานประจ าปี 2564 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 เล่ม 

□ รายงานประจ าปี 2564 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 เล่ม 

 

mailto:ir@tpacpackaging.com

