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ที ่TPAC.002/2566 

วนัท่ี 27 มีนาคม 2566 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
2. รายงานประจ าปี 2565 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสต์าม QR Code ที่ระบ)ุ 
3. ขอ้มลูและประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
4. นิยามของกรรมการอิสระ 
5. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
6. ขอ้มลูและประวตัิของผูส้อบบญัชี  
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
8. รายชื่อกรรมการอิสระส าหรบัการมอบฉนัทะ 
9. ขอ้บงัคบัของบรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
10. ค าชีแ้จงการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ตอ้งแสดงเพื่อเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. วิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 
12. แบบค าขอรายงานประจ าปี 

 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติ 
ใหจ้ัดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวันศุกรท์ี่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.โดยประชุมผ่านช่องทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

การลงคะแนน  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 
29 เมษายน 2565 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ รายงาน 
การประชุมดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม  
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เอกสารแนบ 1 จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกร รมกา ร เ ห็ น ว่ า ได้มี ก า รบันทึ ก ร าย ง านกา รประชุ มสามัญผู้ ถื อหุ้น  
ประจ าปี 2565 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่  29 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณารับรองรายงาน 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ดงักล่าว 

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และรายการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั
ที่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี  2565 ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสต์าม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
รบัทราบ 

การลงคะแนน เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ 
ก าหนดให้บริษัทฯ จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บรษิัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้
งบการเงินรวมของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ด้ พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีแลว้ มี
ความถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ดงักล่าว 

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงนิปันผล 

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

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 94,818,654 บาทและ 350,328,075 บาท ตามล าดบั และมี
ก าไรสะสมซึ่งยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวน 467,604,587 บาท
และ 914,670,095 บาท ตามล าดบั นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทฯ มีทนุ
ส ารองทางกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แลว้ จึงเห็น
ควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดงัจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุ
วันที่  31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินทั้ง สิ ้นไม่เกิน 
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95,679,150 บาท หรือในอัตรา 0.293 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2566 

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่  31 ธันวาคม 2565  
ที่เสนอในครัง้นีเ้ท่ากับรอ้ยละ 30.0 โดยค านวณจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บรษิัทฯ ตามที่เสนอ ดงันัน้ อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2562-2564 และปี 2565 มีดงัต่อไปนี ้

รายละเอียด ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 2565 

ก าไรสทุธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 

62,053,919  156,013,124  103,606,337  94,818,654  

ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 

585,451,203 696,595,577  415,304,911  467,604,587  

ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ  
(งบการเงินรวม) (บาท) 

138,841,442 321,979,451 152,938,568 318,839,970 

ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
(งบการเงินรวม) (บาท) 

636,264,620 912,545,432 680,963,828 914,670,095 

จ านวนหุน้ช าระแลว้ (หุน้) 326,549,999 326,549,999 326,549,999 326,549,999 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.125 0.292 0.141 0.293 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 40,818,750 95,352,600 46,043,550 95,679,150 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) 30.1 30.0 30.1 30.0 

อตัราเงินปันผลตอบแทน/1 (รอ้ยละ) 1.25 2.35 0.90 2.25 
 

/1 อตัราเงินปันผลตอบแทนค านวณจากราคาปิดของหุน้ของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของการด าเนินงานในปีนัน้ ๆ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมตัิ
การงดจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 95,679,150 บาท หรือในอตัรา 0.293 บาทต่อ
หุน้ โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2566 

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

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 2566 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน  
ซึ่งมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอนิล กมุาร ์โคลิ กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่
 บรหิารดา้นเทคนิค 

3. นางอาราธนา โลเฮีย ชารม์า  กรรมการ 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีคณุสมบตัิครบถว้นที่จะไดร้บั
คัด เ ลือกเ ป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2566  ล่วงหน้า  
ในช่วงระหว่างวันที่  10 พฤศจิกายน 2565 ถึง  31 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม  
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลใดเป็นกรรมการ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย) 
ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการทั้ง 3 
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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
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน 
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

หมายเหต ุ เพือ่ส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี ในการเลือกตัง้คณะกรรมการ
ครัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาลงคะแนน
เสยีงเป็นรายบคุคล 
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วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2566 

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 2566 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกนักับบริษัทฯ จึง
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ไม่เกิน 2,540,000 บาท ทั้งนี ้รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคมประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ไม่เกิน 2,540,000 บาท 
ตามที่เสนอขา้งตน้ 

การลงคะแนน มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งด 
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2566 

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
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด  อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่ เสนอมี 
ความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 
ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบัญชีของ
บรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 

(1) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

(2) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ 

(3) นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

(4) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

(5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

(6) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 

(7) นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 6014  

แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัดจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานท า
หนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ได ้และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่
เกิน 3,290,000 บาท ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกับค าแนะน าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมตัิการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ 

(1) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

(2) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ 

(3) นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

(4) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

(5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

(6) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 

(7) นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 6014  



 

9 
 

แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัดจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานท า
หนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ได ้
และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 
3,290,000 บาท ตามที่เสนอขา้งตน้ 

การลงคะแนน มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ งดออกเสียงเ ป็นฐาน 
ในการนบัคะแนน 

 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอื่น 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 2566  
เป็นการล่วงหนา้ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนซึ่งไดเ้ปิดเผย
ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.tpacpackaging.com อย่างไรก็ตาม เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอวาระการประชมุ 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันศุกรท์ี่  
28 เมษายน 2566 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 8 และมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 4 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของตนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นในกรณีทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โดยแบบหนงัสือมอบฉันทะ
ในแบบต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) พรอ้มเอกสารประกอบตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 10 มายงัเลขานกุารบรษิัท
ที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  
ภายในวันที ่24 เมษายน 2566 

http://www.tpacpackaging.com/
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ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสต์าม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้สามารถขอรายงานประจ าปี 2565  
ในรูปแบบส่ิงพิมพไ์ดต้ามวิธีการท่ีก าหนดในเอกสารแนบ 12 

บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ตามที่ก าหนด 
ในเอกสารแนบ 9 ในการนี ้บรษิัทฯ ขอเสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาค าชีแ้จงการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ตอ้ง
แสดงเพื่อเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 10  

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2566 (Record Date) ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2566 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายยาโชวาดนั โลเฮีย) 

 ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ได้จัดขึ้ นเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก
ห้องสัมมนาของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ว่า เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ ได้
ตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีจะเขา้ร่วมประชุม รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งย่ิง 
บริษทั ฯ พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ  ของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัและเพื่อลดความเส่ียงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ดว้ยเหตุดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดจ้ดัการประชุมในคร้ังน้ีในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบ  
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัฯไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบล่วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมในเบ้ืองตน้แลว้ พร้อม
กนัน้ี ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการประชุมซ่ึงจะเป็นไปตามเอกสารท่ีไดน้ า ส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหน้า 
โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพื่อขอรับช่ือผูใ้ช้งาน และรหัสผ่าน (Username 
และ Password) ตามวิธีการท่ีบริษทัก าหนดซ่ึงไดแ้จง้รายละเอียดไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมยินยอม
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และท าการลงทะเบียน โดยน า 
Email และ Password ท่ีไดรั้บจาก Email อนุมติัของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยนัตวัตนผา่นการขอรหสั OTP จากนั้นกดปุ่ ม 
"ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม” ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะถือว่าผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ และจ านวนหุน้
ของผูถื้อหุ้นจะถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่
ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนบัคะแนนเสียงใน
วาระนั้น ๆ เสร็จส้ินตามล าดบั 

 



เอกสารแนบ 1 
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3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนได้
เสียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับผูถื้อหุ้น ท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้อง
ลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect  กรุณาเลือกวาระท่ีท่านตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ ม ส าหรับการ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียง
ลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากท าการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะถือว่าท่าน
เห็นดว้ยกบัวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน 
โดยบริษทัให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที 

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษทัจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี “เห็น
ดว้ย” 

5. กรณีผูรั้บมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ ม “สลบั
บญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุ้นรายอื่น ๆ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติใน
แต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนท่ีจะปิดการ
ลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามา
นบัคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตดัสิทธิ
ของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

6. วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 

1. กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผา่นขอ้ความ กรุณาเลือกเมนูการถามค าถาม จากนั้นเลือกวาระท่ีตอ้งการ
ถามค าถาม และท าการพิมพ์ขอ้ซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งค าถาม โดยบริษทัจะตอบค าถามในห้อง
ประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

2. กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามค าถามดว้ยขอ้ความเสียง กรุณาเลือกวาระท่ีตอ้งการถามค าถาม จากนั้น 
กดปุ่ ม “บนัทึกเสียง/Record” แลว้ท าการถามค าถามดว้ยเสียง เม่ือถามค าถามเรียบร้อยแลว้ ให้กดปุ่ ม “หยดุบนัทึกเสียง/Stop 
for Record” และท าการ กดปุ่ ม “ส่งค าถาม /Send Question”  

ในกรณีท่ีมีค าถามท่ีเก่ียวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ จะเป็นผูพ้ิจารณา
คดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม  
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7. ผูถื้อหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผูถื้อหุ้นแลว้นั้น บริษทัไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น บนัทึก
รวมไวใ้นการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

8. กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม 
ค าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์02-931-9819 

9. หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุม ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมล์ เพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผ่านระบบ
ส ารองต่อไป  

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 เร่ืองการแต่งตั้งนายยาโชวาดนั โลเฮีย เป็นประธานกรรมการ แทนนายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ท่ี
ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ในการรักษาสถานะของ
บริษทัจดทะเบียน ท่ีก าหนดไวว่้า ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอ้งไม่ใช่คนเดียวกนั และเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายเพื่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จากนั้น จึงไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายยาโชวาดนั โลเฮีย ประธานกรรมการ / กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  

2. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ 

3. นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจประเทศไทย / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6. นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

7. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

8. นายอานิล กุมาร์ โคลิ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร-ฝ่ายเทคนิค  
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โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายคณิต ธนาวุธิไกร รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นายเทวิน ภูมิสิริกุล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3. นางสาวนทัธมน คงดีจนัทร์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

4. นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

และไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 326,550,000 บาท 

แบ่งออกเป็น 326,550,000 หุ้น 

ทุนช าระแลว้ 326,549,999 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 326,549,999 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

โดย ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 นั้น บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 1,534 ราย แบ่งเป็น 
ผู ้ถือหุ้นสัญชาติไทยจ านวน 1,526 ราย ถือหุ้นรวมกัน 323,117,948 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.9 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างด้าวจ านวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,432,051 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 30 ราย  
โดยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 6 ราย และเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นจ านวน 24 ราย นับจ านวนหุ้น 
ได้ทั้ งส้ิน 240,110,493 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.53 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็น 
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัข้อ 38 ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่าต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุม  
ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้าราย และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

นายยาโชวาดัน โลเฮีย  ประธานกรรมการ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู ้บริหาร  ท าหน้าท่ีเป็นประธาน 
ท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และไดม้อบหมายให้นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการ
ผูจ้ดัการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดร้ะบุไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่ามาเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี และกล่าวขอบคุณ 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

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

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 ท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 
ประจ าปี 2564 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้  ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 ซ่ึงจดั
ขึ้นเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 ซ่ึงจดัขึ้น
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,020,793 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (33 ราย) 263,020,793 100.00 



เอกสารแนบ 1 

16 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

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

วาระท่ี 3  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯ มีนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรายละเอียดนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 ในวาระน้ี บริษทัฯ ขอแจง้ว่ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึ้น
ในรอบปี 2564 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ตาม QR Code ท่ีระบุในเอกสารแนบ 2 
ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 นอกจากน้ี นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดอ้ธิบายถึงผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 โดยสรุป ดงัต่อไปน้ี 

• ภาพรวมของบริษทัฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากปี 2563 บริษทัมีจ านวนลูกคา้มากขึ้น ปัจจุบนัมีลูกคา้ประมาณ 
1,500 ราย 

• บริษทัฯ มีการขยายการด าเนินงานในโรงงานเพ่ิมขึ้นเป็น 12 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 2 แห่ง และอยู่ใน
ระหว่างควบรวมกิจการอีก 3 แห่ง หลงัจากเสร็จส้ินจะมีโรงงานการผลิต 17 แห่ง 

• สัดส่วนรายได้ของบริษทัฯ ในปี 2564 เป็นรายได้จากประเทศไทยร้อยละ 37 ประเทศอินเดียร้อยละ 41 
ประเทศมาเลเซียร้อยละ 12 (ซ่ึงไดค้วบรวมกิจการในปี 2564 น้ี) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร้อยละ 11 

• สัดส่วนลูกคา้แบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น อาหารและเคร่ืองด่ืมร้อยละ 72 เวชภณัฑ์และของใชส่้วนบุคคล
ร้อยละ 19 และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 9 

• โครงสร้างบริษทั ประกอบไปดว้ย ธุรกิจในประเทศไทย TPAC Packaging Bangna ถือหุ้นร้อยละ 100 ธุรกิจ
ในประเทศอินเดีย ประกอบด้วย TPAC Packaging India Private Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 และ TPAC 
Packaging India II Private Limited ท่ีจดัตั้งเพ่ือควบรวมกิจการบริษทั Skypet ตามท่ีไดเ้คยแจง้ไวแ้ลว้ ธุรกิจ
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Sun Packaging Systems (FZC) ถือหุ้นร้อยละ 89 และธุรกิจในประเทศ
มาเลเซีย Combi-Pack Sdn.Bhd ถือหุ้นร้อยละ 80 

• การเติบโตของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2559 บริษทัมีนโยบายในการเขา้ซ้ือกิจการ โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัมี
การเขา้ซ้ือกิจการในบริษทั Combi-Pack ท่ีประเทศมาเลเซีย และมีการลงนามสัญญาเขา้ซ้ือกิจการ Skypet 
Polymers ในประเทศอินเดีย และนอกจากน้ี ยงัมีการขยายโรงงานใหม่ 2 โรงงานท่ีประเทศอินเดีย  
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• ผลการด าเนินงานในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ยอดขายของบริษทัฯ มีการเติบโตโดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ร้อย
ละ 35 ต่อปี โดยมาจากการควบรวมกิจการเป็นหลกั และก าไรขั้นตน้มีอตัราเติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ีร้อยละ 38 
ต่อปี ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

• ก าไรก่อนค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และภาษี โดยตัดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว (Core EBITDA) ของ
บริษทัฯ ในปี 2564 เท่ากบั 970 ลา้นบาท มีอตัราก าไรก่อนค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และภาษี โดยตดัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว (Core EBITDA Margin) อยูท่ี่ร้อยละ 18 

• ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานต่อหุ้น โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว (Core EPS) ของบริษทัฯ ในปี 
2564 เท่ากบั 0.92 บาทต่อหุ้น และมีอตัราผลการด าเนินงานสุทธิต่อทุน โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเพียงคร้ัง
เดียว (Core ROE) ในปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 16   

 คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ให้ท่ีประชุมรับทราบ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง ความ
คิดเห็นและซกัถาม  

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

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

วาระท่ี 4  พจิารณารับรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และพจิารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัขอ้ 44 ของบริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัฯ 
จดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญั
ประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่างบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ มีความถูกตอ้งตามหลกัการบัญชีรับรองทัว่ไป และไดผ้่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณารับรองผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 และพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,020,793 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (33 ราย) 263,020,793 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

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

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และการ
จ่ายเงินปันผล 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจาก ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และ
ขอ้บงัคบัขอ้ 47 ของบริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ นอกจากน้ี มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 46 ของบริษทัฯ ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล และเงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กบัความตอ้งการ
ของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดส าหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความตอ้งการดา้นอื่น ๆ ในอนาคต 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทัฯ บริษทัฯ มีก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 
103,606,337 บาทและ 175,371,625 บาท ตามล าดบั และมีก าไรสะสมซ่ึงยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็น
จ านวน 415,304,911 บาทและ 680,963,828 บาท ตามล าดบั นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีทุนส ารองทาง
กฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แลว้  
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จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

(1) การงดจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

(2) การจ่ายเงินปันผลดงัจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 46,043,550 บาท หรือในอตัรา 0.141 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัฯ ได้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีเสนอในคร้ังน้ีเท่ากบัร้อย
ละ 30.1 โดยค านวณจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดงันั้น อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจึง
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรก าไรจากการ
ด าเนินงานเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 46,043,550 บาท หรือในอตัรา 0.141 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัฯ ได้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 262,819,793 99.9235 

ไม่เห็นดว้ย 201,000 0.0764 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (33 ราย) 263,020,793 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน  

************************************************************************************************* 
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วาระท่ี 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา  
นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ และนายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ีออก
จากการประชุม ทั้งน้ีไดม้อบหมายให้ นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อ 

 นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 
18 ของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ั้งหมด 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 จึงมี
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา  2) นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ  
และ 3) นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมดัระวงั และเห็นว่า
บุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติท่ีจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยรายละเอียดและประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการคดัเลือกปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 และ 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการ(โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองท่ีเหมาะสม รอบคอบ และระมดัระวงัของคณะกรรมการแลว้ และ 
มีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ว่า
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีจะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,020,793 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (33 ราย) 263,020,793 100.00 

   

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,020,793 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (33 ราย) 263,020,793 100.00 

   

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,020,793 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (33 ราย) 263,020,793 100.00 
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หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

 หลงัด าเนินการพิจารณาวาระท่ี 6 เสร็จส้ิน นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ท่ีประชุม 
หลงัจากนั้น นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อ 

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

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 

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

ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2565 อย่าง
ระมดัระวงั โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอื่นท่ีอยูใ่นตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน
ไม่เกิน 2,520,000 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกทา่น
แลว้ 

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินทั้งสินไม่เกิน 2,520,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,019,793 99.9996 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 1,000 0.003 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (33 ราย) 263,020,793 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยนบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออก
เสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

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

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 41 
(5) ของบริษทัฯ ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทุกปี ใน
การน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ในปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีท่ีผ่านมาผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงักล่าวสามารถปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นผู ้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

1) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

2) นาง ก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

3) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

4) นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

5) นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 

5) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014  

แห่งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากัด ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั
ส านักงาน อีวาย จ ากดัจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
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การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,190,000 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อ
หุ้นทุกท่านแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีน าเสนอเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 และ
ก าหนดค่าสอบผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,190,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2565โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,020,793 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (33 ราย) 263,020,793 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

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

วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ มีความประสงค์จะแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงปรับปรุงขอ้บงัคบัเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นใน
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ และให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน โดยมีวตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ท่ีเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ท่ีเสนอให้มีการแกไ้ข 

เดิม : 

“ขอ้ 4. กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงินอื่น และให้กูย้ืมเงินหรือให้เครดิต
ดว้ยวิธีการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตราสารท่ีเปล่ียนมือได้
อยา่งอื่น”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 4. กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงินอื่น และให้กูย้ืมเงินหรือให้เครดิต
ดว้ยวิธีการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตราสารท่ีเปล่ียนมือได้
อยา่งอื่น เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์”  

เดิม : 

“ขอ้ 6. เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจ ากดัอื่น”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 6. เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผดิในห้างหุ้นส่วน และเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดัอื่น”  

เดิม : 

“ขอ้ 9. ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร เคร่ืองด่ืม 
สุรา เบียร์ บุหร่ี และเคร่ืองบริโภคอื่น”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 9. ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร เคร่ืองด่ืม  
และเคร่ืองบริโภคอื่น ”  

เดิม : 

“ขอ้ 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเล่ือย โรงงานไสไมแ้ละอบไม ้โรงงานต่อตวัถงัรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค 
และเคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา โรงงานอบพืช โรงงานอดัปอ โรงงานสกดัน ้ ามนัพืช โรงงานกระดาษ 
โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา้ โรงงานป่ันดา้ย โรงงานยอ้มและพิมพล์วดลายผา้ โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ 
โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงาน
บุหร่ี โรงงานน ้ าตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใช ้พลาสติค โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหนา้ต่าง 
โรงงานแกว้ โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต”์  
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แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเล่ือย โรงงานไสไมแ้ละอบไม ้โรงงานต่อตวัถงัรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค 
และเคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา โรงงานอบพืช โรงงานอดัปอ โรงงานสกดัน ้ ามนัพืช โรงงานกระดาษ 
โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา้ โรงงานป่ันดา้ย โรงงานยอ้มและพิมพล์วดลายผา้ โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ 
โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน ้ าตาล 
โรงงานผลิตเคร่ืองใช้พลาสติค โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว 
โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต”์  

เดิม : 

“ขอ้ 22. ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนทค์ลบั โบวล่ิ์ง อาบอบนวด โรงภาพยนตแ์ละโรงมหรสพอ่ืน 
สถานพกัตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน ้า”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 22. ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร โบวล่ิ์ง โรงภาพยนตแ์ละโรงมหรสพอ่ืน สถานพกัตากอากาศ สนาม
กีฬา สระว่ายน ้า”  

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์2 ขอ้ ดงัน้ี : 

“ขอ้ 33. บริษทัมีสิทธิออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั) ต่อผู ้
ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาท่ีตราไว ้หรือในราคาสูงกว่าหรือต ่ากว่าราคาท่ีตราไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชน และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าวตลอดจนกฎหมาย
หรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะนั้น”  

“ขอ้ 34. น าเงินทุนของบริษทัไปลงทุนซ้ือหุ้น พนัธบตัร หุ้นกู ้และหลกัทรัพยอ่ื์นของบริษทัใด ๆ ซ่ึงตั้งขึ้นเพ่ือ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอ่ืนและท าการขาย จ าหน่าย หรือซ้ือกลบัคืนมาซ่ึงหลกัทรัพย ์หุ้น พนัธบตัร หุ้นกู ้
และหลกัทรัพยอ่ื์นเช่นว่านั้น ยกเวน้กิจการคา้หลกัทรัพย ์

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเสนอให้มีการแกไ้ข 

เดิม : 

“ขอ้ 4. (วรรคแรก) หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญั แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากนั 

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 4. (วรรคแรก) หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากนั 
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เดิม : 

“ขอ้ 4. (วรรคสาม) หุ้นทุกหุ้นของบริษทัตอ้งใชเ้ป็นเงินคร้ังเดียวเตม็มูลค่า ผูจ้องหุ้นหรือผูซ้ื้อหุ้นจะขอหกักลบลบ
หน้ีกบับริษทัไม่ได ้เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัปรับโครงสร้างหน้ี โดยการออกหุ้นกูใ้หม่เพ่ือช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 4. (วรรคสาม) หุ้นทุกหุ้นของบริษทัตอ้งช าระค่าหุ้นเตม็มูลค่าหุ้นดว้ยตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน 
ผูจ้องหุ้นหรือผูซ้ื้อหุ้นจะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได”้  

เดิม : 

“ขอ้ 6. หุ้นของบริษทัตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียนท่ีช าระ
แลว้”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 6. -ยกเลิก-”  

เดิม : 

“ขอ้ 11. หุ้นของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทั
เกินกว่าร้อยละส่ีสิบเกา้ของทุนช าระแลว้”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 11. หุ้นของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั”  

เดิม : 

“ขอ้ 26/1. ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจะตอ้ง
อยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั 
ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งกระท าผา่นระบบการควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยั ดา้นสารสนเทศ โดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้งขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุมตอ้งมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานเป็นไปตามมาตราฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนด”  
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แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 26/1. การประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สามารถท าได ้โดยให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งกระท าให้
เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายก าหนด”  

เดิม : 

“ขอ้ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน  
สัญญาใด ๆ ท่ีท ากบับริษทั หรือถือหุ้นหรือหุ้นกูเ้พ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน 
สัญญาใด ๆ ท่ีบริษทัท าขึ้น หรือในกรณีท่ีจ านวนหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดของบริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัในเครือท่ี
กรรมการถืออยูมี่จ านวนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง”  

เดิม : 

“ขอ้ 35. (วรรคสอง และเพ่ิมขอ้ความในวรรคสาม ส่ีและห้า) การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้
เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคนซ่ึงมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผู ้
ถือหุ้น”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 35. (วรรคสอง และเพ่ิมขอ้ความในวรรคสาม ส่ีและห้า) การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้
เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะ
เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผู ้
ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนั ไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
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ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 38 ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั”  

เดิม : 

“ขอ้ 35/1. - ”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 35/1. การประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได ้โดยให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี การประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งกระท าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายก าหนด”  

เดิม : 

“ขอ้ 36. (เพ่ิมขอ้ความในวรรคสอง)  - ”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 36. (เพ่ิมขอ้ความในวรรคสอง) อน่ึง หากเป็นการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนงัสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได”้  

เดิม : 

“ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลา
นัดไปแลว้คร่ึงชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม”  

เดิม : 
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“ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามี ดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษทัได้         
จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่น ๆ”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามี ดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษทัได้ 
จดัการไป 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื่น ๆ”  

เดิม : 

“ขอ้ 46. (วรรคสามและเพ่ิมขอ้ความในวรรคส่ี) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็น
คร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ี และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนัสามวนัดว้ย”  
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แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 46. (วรรคสามและเพ่ิมขอ้ความในวรรคส่ี) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็น
คร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ี และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพเ์ป็น
เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสามวนัดว้ย”  

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ท่ีเสนอให้มีการแกไ้ข 

เดิม : 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 32 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ”  

แกไ้ขเป็น : 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 34 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ”  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์
และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงปรับปรุงขอ้บงัคบัเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นใน
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ และให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน รายละเอียดตามท่ีเสนอ
ขา้งตน้    

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนับเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบั
คะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,020,793 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (33 ราย) 263,020,793 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้
งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

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

วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

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

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นางสาวภทัร์นันท์ อศัวศิริวิลาศ ได้สอบถามว่า เทคโนโลยีใหม่ท่ีเราไดม้าจากคอมบิแพค จะ
สามารถน ามาเพ่ิมยอดขายในไทยไดอ้ยา่งไร และเม่ือไหร่ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้ตอบค าถาม ดังต่อไปน้ี บริษทั Combi-Pack เป็นบริษทัในเครือใน
ประเทศมาเลเซีย มีลูกคา้อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ใชเ้ทคโนโลยี
การฉีดพลาสติกเหมือนกบัท่ีประเทศไทย แต่จะมีกระบวณการท่ีมีการเคลือบฟิล์มบนช้ินงาน 
หรือ immoulded labeling โดยผูบ้ริหารมองว่า การน าเอาเทคโนโลยีมาเพ่ิมยอดขายในไทย จะ
ไม่ใช่ทางตรง เน่ืองจากขึ้นอยู่กบัตลาดของลูกคา้ในแต่ละประเทศ แต่จะช่วยให้สามารถขยาย
ตลาดของลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ขา้มชาติ สามารถเช่ือมโยงถึงกนัได ้หากบริษทัในเครือเดียวกนั 
หรือแม้แต่การเพ่ิมโอกาสในการขยายไปในตลาดอินโดนีเซีย นอกจากน้ีไดรั้บผลประโยชน์
ทางอ้อม โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน เคร่ืองจักร แม่พิมพ์ รวมถึงการอบรม
เจา้หนา้ท่ีเพ่ือเพ่ิมความรู้ 

ค าถาม นางสาวภทัร์นนัท์ อศัวศิริวิลาศ ไดส้อบถามว่า อตัราการใชก้ าลงัในการผลิตของโรงงานบางนา 
โรงงานบางขุนเทียน ใน ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่าไหร่ และแนวโน้มอตัราการใช้ก าลงัการผลิต
ในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี อตัราการใชก้ าลงัในการผลิตทั้งโรงงานบางนา 
โรงงานบางขนุเทียน จะแปรผนัไปตามแผนกต่าง ๆ ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัในแต่ไลน์การผลิต 
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เช่น เคร่ืองเป่า เคร่ืองฉีด เคร่ือง PET โดยในปี 2565 มีการใชอ้ตัราการผลิตเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 
45-65 ของแต่ละแผนก แนวโน้มของแต่ละช่วงท่ีเหลือ ขึ้นอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตามสภาพเศรษฐกิจในปีท่ีผ่านมาท่ีมีความผนัผวนอย่างมาก แต่ผูบ้ริหาร
คาดหมายว่าจะสามารถขยายการผลิตไดร้้อยละ +/- 10 

ค าถาม นายธ ารง อนนัต์ทวีผล ไดส้อบถามว่า มีอ่านข่าวว่า อุตสาหกรรมยาอินเดียจะโตมาก ในช่วง 7-8 
ปีน้ี 2-3 เท่า เราน่าจะไดป้ระโยชน์จากท่ีโรงงานอินเดียลอ้ตามตลาดหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้กล่าวว่า ไม่แน่ใจในแหล่งข่าว แต่หากเกิดเหตุการณ์นั้น เช่ือว่าโอกาส
ในการเจริญเติบโต ขึ้นกบัความสามารถในเชิงธุรกิจ และศกัยภาพในการผลิต จากประสบการณ์
จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เรามีความพร้อมอย่างมาก และเช่ือว่าเราสามารถเติบโตได้
เหนือค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ดงันั้นจึงอยากจะสร้างความมัน่ใจให้ผูถื้อหุ้นว่า ดว้ยศกัยภาพของ
บริษทั ไม่เพียงแต่เติบโตลอ้ไปตามตลาด แต่เราสามารถเติบโตไดม้ากกว่าตลาดดว้ย 

ค าถาม นายมงคล ศิลป์ประสิทธ์ิ ไดส้อบถามว่า วิกฤตพลงังาน มีผลอย่างไรต่อบริษทัฯ และมีทางออก
อยา่งไร? 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี แน่นอนว่าพลงังานไฟฟ้าเป็นตน้ทุนหลกัของ
อุตสาหกรรมพลาสติก ค่าไฟฟ้าได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงปีน้ีท่ีทางรัฐบาลได้ประกาศมา 
อยา่งไรกต็าม ทางบริษทัฯ มีคณะท างานท่ีพิจารณาเร่ืองของการประหยดัพลงังานต่าง ๆ  ตั้งแต่ตน้
ทาง และการผลิตตั้งตน้ การเลือกใชเ้คร่ืองจกัร นโยบายคือ เคร่ืองจกัรใหม่ เทคโนโลยีใหม่ จะ
กินพลงังานนอ้ยลง มีการน ามาทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีกินไฟมาก นอกจากน้ี น ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงมีผล
ในเร่ืองของตน้ทุนค่าขนส่ง จึงพยายามใช้รถท่ีใช้พลงังานเช้ือเพลิงท่ีเป็น แก๊ส NGV ซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบน้อย ส่วนผลกระทบโดยตรงกบัตน้ทุนนั้นเกิดขึ้นแน่นอน แต่อย่างไรกต้าม มีการพุด
คุยกบัลุกคา้ ในบางส่วนท่ีสามารถส่งผา่นไปได ้ซ่ึงทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ตอ้งมีการ
เจรจากนั 

ค าถาม นายธ ารง อนนัต์ทวีผล ไดส้อบถามว่า MD&A เคยบอก น่าจะมีรายไดจ้ากโปรเจคใหม่ของลูกคา้ 
ซ่ึงก็คือน ้ ากนัชงของยนัฮี ร่วมกบัโอสถสภา ยนัฮีเปนลูกคา้เราอยู่แลว้ กบัโปรเจคใหม่น้ี ท าส่วน
ไหนบา้ง เพ่ิมเติมจากฝาขวดไหม และประมาณการขายไดเ้ป็นอย่างไร จากท่ีเห็นในข่าวว่างบ 
โปรโมทสินคา้ตวัน้ีเป็น 100 ลา้นบาท 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้กล่าวว่า จากจรรยาบรรณทางธุรกิจ ท าให้ไม่สามารถให้ขอ้มูลค าตอบ
ของค าถามน้ีได ้

ค าถาม นายมงคล ศิลป์ประสิทธ์ิ ไดส้อบถามเก่ียวกบัสถานการณ์ของตลาดในประเทศอินเดีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตต ์และมาเลเซีย รวมถึงโอกาสของทางบริษทัฯ 

ค าตอบ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี  
สถานการณ์โดยรวมในมาเลเซียยงัคงแข็งแกร่ง เราเป็นผูน้ าในตลาด ธุรกิจหลกัในมาเลเซียคือ
บรรจุภณัฑ์ IML ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างดี เราได้ท าโปรเจ็กต์ท่ีน่าสนใจในการแปลง 
บรรจุภัณฑ์แบบ Thin wall เป็น IML ซ่ึงเป็นเทรนด์ใหญ่ นอกจากน้ียงัมีโปรเจ็กต์ท่ีประสบ
ความส าเร็จแลว้ เก่ียวกบั บรรจุภณัฑบิ์สกิต 
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ปัจจุบนั TPAC เป็นบริษทัขนาดใหญ่ เรามีไอเดียอีกมากส าหรับธุรกิจในมาเลเซีย เช่น ธุรกิจใน
มาเลเซียในปัจจุบนัไม่มีการท าบรรจุภณัฑป์ระเภท PET ซ่ึง TPAC มีความแขง็แกร่งอย่างมากใน
ดา้นบรรจุภณัฑ์ PET ผูบ้ริหารคาดว่าจะศึกษาตลาด เพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในบรรจุภณัฑ์ 
PET ในประเทศมาเลเซียในเร็ว ๆ น้ี นอกจากน้ี ฝาปิดก็เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีปัจจุบนัธุรกิจยงั
ไม่มีในมาเลเซีย ซ่ึง TPAC ไดจ้า้งผูมี้ความสามารถดา้นการออกแบบฝา จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ี
จะไดเ้ห็นการพฒันาในสินคา้ประเภทน้ี 
มาเลเซียยงัมีตลาดส าหรับบรรจุภณัฑ์ทางการแพทยอี์กดว้ย ตอนน้ียงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ แต่เรามี
หุ้นส่วนท่ีมีความสามารถท่ียอดเยี่ยมอย่าง Mr. Chow หุ้นส่วนท่ีประเทศมาเลเซีย และปัจจุบนัมี
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตส่วนประกอบทางการแพทย ์มีโอกาสมากมายส าหรับเราท่ีน่ี
ในมาเลเซีย และเรารู้สึกต่ืนเตน้มากกบัการเขา้สู่มาเลเซีย รวมถึงทีมงานและธุรกิจท่ียอดเยี่ยม 
อินเดียเป็นตลาดท่ีแขง็แกร่งมาก ทีมอินเดียของเรามาท่ีมาเลเซียและใชเ้วลาหน่ึงสัปดาห์ท่ีผา่นมิ
ท่ีน่ี อินเดียมีความแข็งแกร่งในด้านบรรจุภณัฑ์ PET ส าหรับบรรจุภณัฑ์ IML ซ่ึงในประเทศ
อินเดียไม่มีผลิตภณัฑน้ี์ เราก าลงัศึกษาโครงการท่ีจะน าอินเดียเขา้สู่บรรจุภณัฑ ์IML  
เน่ืองจากเราก าลงักลายเป็นกลุ่มบรรจุภณัฑ์ขนาดใหญ่ในวนัน้ี เราเห็นคุณค่าของการถ่ายทอด
ความเช่ียวชาญ การถ่ายทอดความรู้จากธุรกิจของเราไปสู่อีกธุรกิจหน่ึงในเครือ และทีมผูบ้ริหาร
ของเราก็พูดคุยกนัอย่างทัว่ถึงทุกท่ี เราตอ้งการเป็นผูใ้ห้บริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรม
บรรจุภณัฑ์พลาสติก ขณะน้ีธุรกิจจ านวนมากของเรามุ่งเน้นไปท่ีตลาดเฉพาะ แต่เราจะขยายการ
เรียนรู้จากกนัและกนั ทีมผูบ้ริหารของเราก าลงัท างานร่วมกนัอย่างมาก ตลาดของเราแข็งแกร่ง 
เราโดดเด่นในบริษทับรรจุภณัฑ์อาหาร ธุรกิจอาหารแขง็แกร่ง เราเป็นผูน้ าในแต่ละประเทศของ
เราภายในช่องท่ีเรารู้สึกต่ืนเตน้มากเก่ียวกบัการเติบโตในอนาคต 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดก้ล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและปิดการประชุมเม่ือเวลา 15.10 น. 

 อน่ึง หลงัจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมท าให้มีจ านวนผูถื้อหุ้น
ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 33 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 263,020,793 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.55 ของ
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 

 

 

      ลงช่ือ         ประธานท่ีประชุม 

                (นายยาโชวาดนั โลเฮีย) 

                                  ประธานกรรมการ 
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ข้อมูลและประวัติบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

นาย กรานต ์ฉายาวิจติรศิลป์ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ      50 ปี 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   7 ปี 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก  9 ตลุาคม 2558 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด  24 เมษายน 2563 
วุฒิการศึกษาและการอบรม 

▪ ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 
▪ The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles 
▪ รฐัประศาสนศ์าสตร ์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ บรหิารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรงัสิต 
▪ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 225/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 
▪ 2558 – ปัจจบุนั บรษิัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
บรษิัท ธนารกัษ์พฒันาสินทรพัย ์จ ากดั 

▪ 2558 – 2561 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายสื่อสารองคก์ร 
▪ 2561 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

▪ ไม่มี 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทหรือองคก์รอื่น 

▪ ไม่มี 
ต าแหน่งปัจจุบนัในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ  

▪ ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565  

▪ ไม่มี       
ความสัมพนัธก์ับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษทัฯ 

▪ ไม่มี 
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จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี 2565 
 

การประชมุ จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ 

คณะกรรมการ 5/5 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
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นาย อนิล กุมาร ์โคล ิ

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง   กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้น

เทคนิค 

อาย ุ      62 ปี 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   7 ปี 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก  12 ตลุาคม 2558 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด  24 เมษายน 2563 
วุฒิการศึกษาและการอบรม 

▪ ประกาศนียบตัร สาขาจดัการดา้นการตลาด มหาวิทยาลยั Pune, ประเทศอินเดยี 

▪ เทคโนโลยีบณัฑิต (เคม)ี Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลยั Kanpur, ประเทศอินเดีย 

▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program ( 135/2560 ) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย, ประเทศไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 
▪ 2529 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดา้นเทคนิค, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
▪ 2556 – 2558 รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด PET, บริษัท อินโดรามาโพลีเมอรส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
▪ 2541 – 2556 รองประธานกรรมการ, บรษิัท เพ็ทฟอรม์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
▪ ไม่มี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทหรือองคก์รอื่น 
▪ 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ, บรษิัท ทีแพค แพคเกจจิง้ อินเดีย จ ากดั, ประเทศอินเดีย 
▪ 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ, บรษิัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากดั, ประเทศไทย 
▪ 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรตส ์
▪ 2564 – ปัจจบุนั  กรรมการ, Combi-Pack Sdn.Bhd, ประเทศมาเลเซีย 

ต าแหน่งปัจจุบนัในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ  
▪ ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565  
▪ ไม่มี       

ความสัมพนัธก์ับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษทัฯ 
▪ ไม่มี 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี 2565 
 

การประชมุ จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ 

คณะกรรมการ 5/5 
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นาง อาราธนา โลเฮีย ชารม์า 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง   กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการ 
อาย ุ      37 ปี 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   7 ปี 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก  9 ตลุาคม 2558 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด  23 เมษายน 2564 
วุฒิการศึกษาและการอบรม 

▪ วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ Babson College รฐัแมสซาซูเซตส,์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
▪ หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ท่ี 214/2558 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) 
▪ 2561 - 2565 กรรมการ, บรษิัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากดั 
▪ 2561 – 2565 กรรมการ, บรษิัท ทีแพค แพคเกจจิง้ อินเดีย จ ากดั 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
▪ ไม่มี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทหรือองคก์รอื่น 
▪ 2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ, มลูนิธิไอวีแอล 
▪ 2561 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการ, บรษิัท อินโดรามา โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

ต าแหน่งปัจจุบนัในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ 
▪ ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565  
▪ ไม่มี   

ความสัมพนัธก์ับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษทัฯ 
▪ ภรรยา นายเควิน คมูาร ์ชารม์า (กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัท) และ  
▪ พี่สาว นายยาโชวาดนั โลเฮีย (ประธานกรรมการ) 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี 2565 
 

การประชมุ จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ 

คณะกรรมการ 5/5 
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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 2566 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ – คา่เบีย้ประชุม  

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2565 2566 

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

หมายเหต:ุ  

(1) นายยาโชวาดนั โลเฮียไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

(2) นายเควิน คมูาร ์ชารม์าไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ  

(3) นางอาราธนา โลเฮีย ชารม์าไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

(4) กรรมการบรหิารความเส่ียงและกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

(5) กรรมการจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ 
 

2. คา่ตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 

- ไม่มี - 
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ข้อมูลและประวัตขิองผู้สอบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อใหท้ี่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 

ล ำดับ ชื่อ เลขทะเบียน 
สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทัฯ 

ปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษทัฯ 

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ 3972 - - 
2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ 4807 - ปี 2561 – 2564 

(รวม 4 ปี) 
3. นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ 4496 - - 
4. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 4521 - - 
5. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 - - 
6. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 - - 
7. นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศติ 6014   
8. 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 2566 ในจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 3,290,000 บาท

ซึ่งไดม้ีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าสอบบัญชีส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2566 มีดงัต่อไปนี ้

 ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
 2565 2566 

ค่าสอบบญัชีส าหรบังบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ
ประจ าปี (บาท) 

1,745,000 1,865,000 

ค่าสอบบญัชีส าหรบังบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ
ระหว่างการ (บาท) 

1,445,000 1,425,000 

ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 0 0 
รวม 3,190,000 3,290,000 
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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 ุ65 ปี ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจนัทร
เกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 นายกติติภทัร สทุธิสมัพทัน ์ อาย ุ51 ปี ที่อยู่ เลขท่ี 84 แขวงส าเหร ่เขต
ธนบรุี กรุงเทพมหานคร 10600 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัที่ 28 เมษายน 2566 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 ุ65 ปี ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจนัทร
เกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 นายกติติภทัร สทุธิสมัพทัน ์ อาย ุ51 ปี ที่อยู่ เลขท่ี 84 แขวงส าเหร ่เขต
ธนบรุี กรุงเทพมหานคร 10600 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันที่  28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส  ์(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุน
เทียน- าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานครชายทะเลแขวงท่าข้  10150 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้

 วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 
2565  

  ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้

 วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงนิปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 วาระที ่6.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่6.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายอนิล กุมาร ์โคลิ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่6.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชารม์า แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
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  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้  ให้ถือว่า 
การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) 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)  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันที่  28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากหอ้งสัมมนาของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุน
เทียน- าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานครชายทะเลแขวงท่าข้  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 
  นายกิตติภทัร สทุธิสมัพทัน ์(Mr. Kittiphat Suthisamphat) 
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุน้ 
ป ร ะ จ า ปี  2566) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in  
Enclosure 9 of the Invitation to the 2023 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 2566 ในวนัที่  
28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากหอ้งสมัมนาของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 77 ซอยเทียน
ทะเล 30 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเลแขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั และเวลาสถานที่อื่นดว้ย 
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on  
28 April 2023, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of shareholders  

 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 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
Agenda 3 To consider and acknowledge the Company’s operation report for the year ended 31 December 2022 (ไ ม่ มีการ

ลงคะแนนในวาระนี ้/ 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  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 
Agenda 4 To consider and approve the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the 

year ended 31 December 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 ่5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล 

Agenda 5 To consider and approve the allocation of profit from the operating results for the year ended 31 December 2022, as 
statutory reserve and as 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  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation 
วาระที ่6.1  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6.1 To consider and approve the election of Mr. Gran Chayavichitsilp 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  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายอนิล กุมาร ์โคลิ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6.2 To consider and approve the election of Mr. Anil Kumar Kohli 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  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชารม์า แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6.3 To consider and approve the election of Mrs. Aradhana Lohia 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 ่7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2566 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors for the year ended 31 December 2023 

 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  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2566 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditors and their fees for the year ended 31 December 2023 

 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 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 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 
(...…………………...…………………….) 

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

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

หมายเหตุ/Remark: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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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 านวนหุน้ ให้

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 2566 ในวนัที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก
หอ้งสมัมนาของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลแขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวนั และเวลาสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 28 April 2023, 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) 

 

 



เอกสารแนบ 8 

53 
 

รายชื่อกรรมการอิสระส าหรับการมอบฉันทะ 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถ 
มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปนีเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนตนได ้

1. นายวีระศักดิ ์สุตัณฑวิบูลย ์

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทีอ่ยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

อาย:ุ 65 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

2. นายกติติภทัร สุทธิสัมพทัน ์

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ทีอ่ยู่: เลขที่ 84 แขวงส าเหร ่เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 10600 

อาย:ุ 51 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
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ข้อบังคับของบริษทั พลาสติค และหบีห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัท่ีสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร         

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ ายไดท้ั้งหมดจะ
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่อง
และเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ
กันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกัน ไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ที่คณะกรรมการเรียก
ประชุมโดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 35/1.การประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถท าได ้โดยใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้การประชุมผู้ถือหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งกระท าใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามที่กฎหมายก าหนด 

ขอ้ 36.  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุ ไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้
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ขอ้ 37. ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนงัสือ
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือ ผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่
ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

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

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

ขอ้ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุแทน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธาน
ในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งคะแนน เวน้แต่กรณีที่บริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดให้ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่าหุน้สามญั 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

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 
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ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบรษิัทได้
จดัการไป 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื่น ๆ 
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ค ำชีแ้จงกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่้องแสดงเพือ่เข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

กำรมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมซึ่งแนบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 โดยผูถื้อหุน้อาจเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส าหรบักรณีที่ผูถื้อหุน้
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ในการนี ้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข . และระบุความประสงค ์
ในการออกเสียงส าหรบัแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่ เลขที่  77 ซอยเทียนทะเล 30  
ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวนัท่ี 24 เมษำยน 2566  

กำรลงทะเบียน และเอกสำรทีต่้องแสดงเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 เนื่องด้วยบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2566 ผ่านส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ (E-meeting)  
เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 เป็นไปดว้ยความสะดวกจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบยีน
เพื่ อ เข้าร่วมการประชุม ผ่าน ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ผ่านลิงค์ หรือ  QR Code ที่ เ ว็ปไซต์ของบริษัท 
www.tpacpackaging.com  อย่างนอ้ยล่วงหนา้ 3 วันท าการก่อนวันประชุม กล่าวคือ ภายในวันที่ 25 เมษำยน 2566 

โดยมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

(1) กรณีผู้ถือหุน้เข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) กรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ดงัต่อไปนีใ้นระบบลงทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ต  
- เลขประจ าตวัผูถื้อหุน้ 
- ชื่อ (ไม่ตอ้งระบคุ าน าหนา้)  
- นามสกลุ  
- เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

(ข) กดถ่ายรูปยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้  
(ค) กดถ่ายรูปยืนยนัตวัตนตามขอ้ (ข) ในขณะที่ถือเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่าย

ของผูถื้อหุน้ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบอนุญำตขบัรถ 
หรือหนงัสือเดินทำง เป็นตน้  

(ง) แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ (ค) ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหุน้ 

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

(ก) ด าเนินการตามที่ระบุในขอ้ 1. (1) (ก) ถึง (ง) (ผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา - กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุ
ดว้ยตนเอง) 

(ข) กรอกชื่อ-นำมสกุล ของผู้รับมอบฉันทะในระบบลงทะเบียนทำงอินเทอรเ์น็ต และแนบไฟล์เอกสำร
ประกอบดงัต่อไปนี ้
- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่

หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ใบอนุญำตขับรถ หรือหนังสือ
เดินทำง เป็นตน้ 

- ส าเนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นในฐานะ 
ผูม้อบฉันทะ และลายมือชื่อของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่า
อากรแสตมป์และลงวนัท่ีของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบคุคล 

(1) กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) กรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ดงัต่อไปนีใ้นระบบลงทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ต 
- เลขประจ าตวัผูถื้อหุน้ 
- ชื่อ (ไม่ตอ้งขอ้มลูในช่องนี)้  
- นามสกลุ (ระบชุื่อนิติบคุคล) 

(ข) กดถ่ายรูปยืนยันตัวตนของกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม 
ดว้ยตนเอง 

(ค) กดถ่ายรูปยืนยนัตวัตนตามขอ้ (ข) ในขณะที่ถือเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของ
กรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

(ง) แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ (ค) ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการตามขอ้ (ข) 
(จ) แนบไฟล์ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 

วันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่ากรรมการตามข้อ (ข) เป็นกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทน 
นิติบคุคล และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการตามขอ้ (ข) 

(2) กรณีมอบฉันทะ 

(ก) ด าเนินการตามที่ระบใุนขอ้ 2. (1) (ก) ถึง (จ) (ผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล - กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง)  

(ข) กรอกชื่อ-นำมสกลุ ของผูร้บัมอบฉันทะในระบบลงทะเบียนทำงอินเทอรเ์น็ต และแนบไฟลเ์อกสำรประกอบ
ดงัต่อไปนี ้
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- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูร้บัมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอาย ุ
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบอนญุำตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทำง เป็นตน้ 

- ส าเนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นในฐานะ 
ผูม้อบฉันทะ และลายมือชื่อของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่า
อากรแสตมป์และลงวนัที่ของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น 

(ก) ด าเนินการตามขอ้ 1. (ผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา) หรือขอ้ 2. (ผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล) แลว้แต่กรณี 
(ข) แนบไฟลเ์อกสารประกอบดงัต่อไปนี ้(เอกสารของคสัโตเดียน (Custodian)) 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจกระท า 
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ 
พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนงัสือมอบฉันทะ
ดงักล่าว 

- หนงัสือยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวันประชุม มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian)  

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของ 
คัสโตเดียน (Custodian) และผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของ 
คัสโตเดียน (Custodian) และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (แลว้แต่
กรณี) 

(ค) แนบไฟลเ์อกสารประกอบดงัต่อไปนี ้(เอกสารของผูถื้อหุน้) 
- ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจลงนามโดยผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทนตน 
- กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา - ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่าย

ของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนัง สือเดินทาง  ซึ่ ง ผู้มีอ  านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)  
ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ เป็นนิติบุคคล - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบอ านาจ
เป็นกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ  านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และส า เนาเอกสารแสดงตน 
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ที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือ
มอบอ านาจ และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) 

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

ทัง้นี ้หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการลงทะเบียนสามารถติดต่อไดท้ี่ agm@tpacpackaging.com 

mailto:agm@tpacpackaging.com
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/TPAC231840R/#/homepage  

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ           และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบยีน
วันที่ 28 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่
กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง 
มาถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 

 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษทั  
เลขที ่77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 
02-931-9137 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 
.

2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

.
3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 
 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ** 
 

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลสำหรับยนืยนัตัวตนผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนท่ี 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ขั้นตอนท่ี 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 

https://app.inventech.co.th/TPAC231840R/#/homepage
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กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการ
ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

.
กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

.
2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

.
3 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกำหนด 
 

.
6 

ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 
.

5 

.
4 

กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 

1 

7 

จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”  
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ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกำหนด 
 

การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” 
1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2
ผ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  

รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถ 
เปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยูก่ับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับ
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการ
ใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge  
** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 
 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request 

กดปุ่ม “คําถาม”  
การสอบถามคำถาม 

กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว 

คู่มือการใช้งาน e-Voting 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
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แบบค ำขอรำยงำนประจ ำปี 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงาน

ประจ าปี 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษตาม QR-Code ที่ระบใุนเอกสารแนบ 2 

หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคท์ี่จะขอรบัรายงานประจ าปี 2565 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 2565 ในรูปแบบส่ิงพิมพใ์หท้่านต่อไป 

ชื่อ____________________________________________________________________(ตวับรรจง)  

ที่อยู่____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท_์________________________________________________________________________ 

อีเมล___________________________________________________________________________ 

ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบส่ิงพิมพ ์(กรุณาท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตอ้งการ) 

□ รายงานประจ าปี 2565 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 เล่ม 

□ รายงานประจ าปี 2565 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 เล่ม 

 

mailto:ir@tpacpackaging.com

