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สารบัญส าหรับเอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1 แบบการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (โปรดน ามาในวนัประชุม) 
เอกสารแนบ 2 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 24 เมษายน 2561 
เอกสารแนบ 3 รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  
เอกสารแนบ 4 ขอ้มูลประวติัของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
เอกสารแนบ 5 ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือประจ าปี 2562 
เอกสารแนบ 6 ขอ้มูลประกอบการพิจารณาอนุมติัเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
เอกสารแนบ 7 รายช่ือกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ 8 ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ 9 ขอ้บงัคบับริษทั เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
เอกสารแนบ 10 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก, ข, และ ค 
เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานการประจ าปีแบบรูปเล่ม 
เอกสารแนบ 12 แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 
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TPAC 01/03                   
                  วนัท่ี 25 มีนาคม 2562  
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 
เน่ืองดว้ย คณะกรรมการบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ัง

ท่ี 1/2562 ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. – 17.00 น. (ก าหนดเวลาลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 14.00 น.)  ณ หอ้งพาเพลิน 

โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 ซอย มหาดเลก็หลวง 2 ถนนราชด าริ เเขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 ตามระเบียบ

วาระการประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธาน แจ้งต่อทีป่ระชุม 
   
วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 ประจ าปี 2561 วนัที ่24 เมษายน 2561 
  (เอกสารแนบ 2) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 โดยได้
จดัท าส าเนารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนั และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 
กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561  ซ่ึง 
คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งให้ท่ีประชุมรับรอง โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ รายงาน
การประชุมดงักล่าว บนเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกคร้ังหน่ึง พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ตามเอกสารแนบ 2 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึง
มา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่3 พจิารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และพจิารณาอนุมตงิบการเงนิประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2561 (เอกสารแนบ 3 ในรูปแบบรหัสควิอาร์ (QR Code)) 
ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล: ขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมติั งบ
การเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ รายละเอียดปรากฎ ตาม
รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินประจ าปี 2561 ตามเอกสารแนบ 3 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
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งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน  

รายการ 
งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 4,185.22 1,273.38 2,786.83 1,273.38 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 3,112.62 208.83 1,673.74 208.83 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 1,072.60 1,064.55 1,113.10 1,064.55 
มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 253.82 253.82 253.82 253.82 
รายไดจ้ากการขายและบริการ (ลา้นบาท) 2,584.70 1,597.33 1,623.80 1,597.33 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 22.67 107.41 55.47 107.41 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.12 0.42 0.12 0.42 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และอนุมติังบการเงิน 
ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของบริษทัฯ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ ตามเอกสาร
แนบ 3 ในรูปแบบรหัสควิอาร์ (QR Code) 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึง
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4    พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และงดจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: บริษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ หลงัหกัภาษี
และเงินส ารองตามกฏหมาย แต่อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั อาจจะพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผล ตาม
สภาพคล่อง และความตอ้งการในการใชก้ระแสเงินสด เพ่ือการขยายการลงทุน หรือความตอ้งการอ่ืนๆ ใน
อนาคต   
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัไม่จดัสรรก าไรสะสม-ส ารองตามกฏหมายเพ่ิมในปี 2561 เน่ืองจาก
บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสะสม-ส ารองตามกฏหมายไวแ้ลว้จ านวน 25.50 ลา้นบาท ซ่ึงครบถว้นตามกฏหมายแลว้  
จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสะสม-ส ารองตามกฏหมายเพ่ิมและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 เพ่ือส ารองกระแสเงินส าหรับการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในอนาคต 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึง
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่5    พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ (เอกสารแนบ 4) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกตามวาระในการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกคร้ัง เป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีสิทธิไดรั้บเลือก
ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพ่ือแทนท่ีวา่งในการ
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นประจ าปี ส าหรับปี 2562 น้ี มีกรรมการบริษทั ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
โดยออกจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
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                                           ช่ือ                              ต าแหน่ง 
1) นาย เควนิ คูมาร์ ชาร์มา    ประธานกรรมการ  
2) นาย ธีรวทิย ์บุษโภคะ    กรรมการ 
3) นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา   กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบให้เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือ 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ตั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ (1) 
นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา (2) นาย ธีรวิทย ์บุษโภคะ และ (3) นาง  อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา คณะกรรมการสรรหา
และ ก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบติัแลว้วา่บุคคลตามรายช่ือดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มี 
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีไม่ได้
ออกเสียงลงคะแนน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึง
มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติรับรองเป็นรายบุคคล 

 
วาระที ่6     พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือ 
ทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของ
บริษทั มิไดก้ าหนดไวก้ารจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ี
กรรมการแต่ละคนจะไดรั้บให้สอดคลอ้งกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซ่ึงค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ภายใน
วงเงินไม่ เกิน 3,389,995 บาท เท่ากบัปี 2561 
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั จ่ายเป็นรายไตรมาส ณ วนัประชุม ไตรมาสละ 80,000 บาท ส าหรับ 
ประธานกรรมการ และ 65,000 บาท ส าหรับ โดยคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 8 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการ
ดงักล่าวขา้งดน้ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่เกิน 6 คร้ังต่อปี ในกรณีท่ีบริษทัมีการประชุมเพ่ิมเติม 
มากกวา่ 6 คร้ังข้ึนไป คร้ังท่ี 7 จนถึงคร้ังท่ี 11 ไม่เกินจ านวน 5 คร้ัง บริษทั จะจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ฉพาะกรรมการ
อิสระ เป็นจ านวนเงิน 43,333 บาท ต่อท่าน ต่อคร้ัง เฉพาะ กรรมการอิสระท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นรายไตรมาส ณ วนัประชุม ไตรมาสละ 30,000 บาท ต่อ
ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน 
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นรายคร้ัง ณ วนัประชุม คร้ังละ 
40,000 บาท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ านวน 5 ท่าน และใน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน 
(4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ 
บริษทั จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการ ส าหรับปี 2562 รวมกนัทั้งส้ีนไม่เกิน 3,389,995 บาท  
(5) กรรมการบริษทัไม่ไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่7    พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (เอกสารแนบ 5) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 48 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารง
ต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้ง 
1) นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ 
2) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือ 
3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ 
4) นางสาว อรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และก าหนด ค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี เป็นเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได ้พิจารณากลัน่กรองอย่าง
เหมาะสม และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ ซ่ึงค่าตอบแทนผูส้อบ บญัชีประกอบดว้ย 

รายการ ค่าสอบบัญชี (บาท) 2561 2562 
งบการเงินและงบการเงินรวม ประจ าปี 1,200,000 1,545,000 
สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส 1,000,000 1,245,000 
รวม 2,200,000 2,790,000 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  27% 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และไดรั้บมอบฉนัทะซ่ึง
มาประชุมและออกคะแนนเสียง 

 
วาระที ่8   พจิารณาอนุมตกิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 6)  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพื่อใหค้รอบคลุมถึง
การประกอบธุรกิจส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (International Headquarters) ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมสรรพากร 
โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์ากเดิมจ านวน 30 ขอ้ เป็น 31 ขอ้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 6 
ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์
ของบริษทัฯ ต่อกรมกรมสรรพากรมีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจส านกังาน
ใหญ่ขา้มประเทศ (International Headquarters) ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมสรรพากร โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์าก
เดิมจ านวน 30 ขอ้ เป็น 31 ขอ้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุ้นและ ผูรั้บ
มอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณี

ท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นไดแ้ละมีความประสงคท่ี์จะมอบฉันทะให้
บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนกรุณากรอกขอ้ความและลงรายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหน่ีง 
( แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค ) แบบ ค ใช ้ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างชาติ และแต่งทั้งใหค้สัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ผูถื้อหุ้นสามารถกรอกแบบหนงัสือมอบฉันทะตาม เอกสารแนบ 10 หรือ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะไดท่ี้เวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี www.thaiplaspac.com ในหัวขอ้
นักลงทุน ทั้งน้ีเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความ สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะล่วงหนา้มาท่ี ฝ่ายเลขานุการบริษทั อยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อน
วนั ประชุมผูถื้อหุน้คือ วนัที ่19 เมษายน 2562 

นอกจากน้ีขอให้ท่านผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุม โปรดน าหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้
ไวแ้ลว้ (เอกสารแนบ 1) พร้อมหลกัฐานแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม มาแสดงต่อเขา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนั
ประชุมดว้ย  

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามเอกสารแนบ 3 หากผู ้
ถือหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับขอ้มูล
ตามเอกสารแนบ 11 

ในกรณีทีท่านผูถื้อหุ้น มีขอ้สงสัยหรือมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม สามารถส่งค าถาม
ล่วงหนา้มาท่ีบริษทัไดท่ี้ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ ์ฝ่ายเลขานุการบริษทั บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั 77 
ซอยเทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง ท่าขา้ม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 ประเทศไทย 
หรือท่ีโทรสาร : +66 (0) 28974694 หรือท่ีอีเมล์ secretary@thaiplaspac.com โดยระบุท่ีอยู่ ท่ีบริษทัสามารถ
ติดต่อกลบัได ้

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเพ่ือเขา้ร่วมประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น (Record 
Date) ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 เพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562  

  

ขอแสดงความนบัถือ 

ในนามบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั(มหาชน) 
 
 
 
 

(นายเควนิ คูมาร์ ชาร์มา) 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 4 
 

ข้อมูลประวตัขิองกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
 
1) นาย เควนิ คูมาร์ ชาร์มา 
 
ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษทัฯ 
ประเภทกรรมการ   กรรมการบริหาร 
อาย ุ    35 ปี 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว  สามีนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   พี่เขยนายยาโชวาดนั โลเฮีย (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก 9 ตุลาคม 2558 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
การศึกษา 

- ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School  
City University of London, ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) วศิกรรมโยธา University College London ประเทศองักฤษ 
หลกัสูตรการอบรม 

- หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประเทศไทย 
 

ประวติัการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั) 
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 -ไม่มี- 
บริษทัและ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ, บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง อินเดีย จ ากดั 
 2561 - ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ, บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั 
 2557 - 2558    กรรมการ Armanset Ltd. ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุน้, คู่สมรส 0 หุน้, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุน้) 
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2) นาย ธีรวทิย์ บุษยโภคะ 
 
ต าแหน่ง    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย 
ประเภทกรรมการ   กรรมการบริหาร 
อาย ุ    59 ปี 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว  ไม่มี 
ระหวา่งผูบ้ริหาร    
 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก 12 ตุลาคม 2558 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
การศึกษา 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาวศิวกรรม เคร่ืองกล  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

หลกัสูตรการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program ( 51/2549 ) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประเทศไทย 

 
ประวติัการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั) 
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 -ไม่มี- 
บริษทัและ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 2561 - ปัจจุบนั    กรรมการ, บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั 
 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 9,560,000 หุน้ 
      (ตนเอง 9,560,000 หุน้, คู่สมรส 0 หุน้, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุน้) 
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3) นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 
 
ต าแหน่ง   กรรมการ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
อาย ุ   33 ปี 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว ภรรยานายเควนิ คูมาร์ ชาร์มา (ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษทัฯ) 
ระหวา่งผูบ้ริหาร  พ่ีสาวนายยาโชวาดนั โลเฮีย (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก 9 ตุลาคม 2558 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
การศึกษา 

- วทิยาศาตร์บณัฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสูตรการอบรม 

- หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประเทศไทย 
 
ประวติัการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั) 
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 -ไม่มี- 
บริษทัและ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ, บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง อินเดีย จ ากดั 
 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ, บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั 
 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ, บริษทั อินโดรามา โฮลด้ิงส์ จ ากดั  
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, QAMA Investments Limited 
 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ, บริษทั ภูเก็ต เวสเซล โฮลด้ิง จ ากดั 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ - บริษทั อินโดรามา รีซอสเซส จ ากดั 
 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุน้, คู่สมรส 0 หุน้, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุน้) 
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เอกสารแนบ 5 
ข้อมูลของผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2562 

 

การเสนอแต่งตั้งส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดพิ้จารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ล าดบัที ่ ช่ือ ใบอนุญาตเลขทะเบียน สัดส่วนการลือหุ้น 

1 นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 3516 - 
2 นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 4521 - 
3 นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 - 
4 นางสาว อรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 4807 - 

 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ทั้งน้ีผูส้อบ

บญัชีท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้
ความเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 
 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2562  

ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
ค่าสอบบญัชีของปี 2561 มีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 2,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ ค่าสอบบัญชี (บาท) 2561 2562 
งบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปี 1,200,000 1,545,000 
สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส 1,000,000 1,245,000 
รวม 2,200,000 2,790,000 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  27% 
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เอกสารแนบ 6 
ข้อมูลประกอบการพจิารณาอนุมตัเิพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษทั 

 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือใหค้รอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (International Headquarters) ท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
กรมสรรพากร โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์ากเดิมจ านวน 30 ขอ้ เป็น 31 ขอ้ 
 
ข้อเสนอเพ่ือพจิารณาอนุมตั ิ

(31) ประกอบกิจการส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (International Headquarters) โดยก ากบัดูแล และ/หรือ ใหบ้ริการแก่

สาขาหรือบริษทัในเครือในประเทศและต่างประเทศ และมีการด าเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

ก. กิจการการให้บริการดา้นการบริหารหรือดา้นเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุนการบริหารงาน
ทัว่ไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจดัหาวตัถุดิบและช้ินส่วน การวิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑ์ การสนับสนุนดา้นเทคนิค การส่งเสริมดา้นการตลาดและการขาย การบริหาร
ดา้นงานบุคคลและการฝึกอบรม การใหค้  าปรึกษาดา้นการเงิน การวเิคราะห์และวจิยัดา้นเศรษฐกิจและ
การลงทุน การจดัการและควบคุมสินเช่ือ 

ข. กิจการบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศ โดยรวมถึงกิจการจดัซ้ือและขายสินคา้ วตัถุดิบ และช้ินส่วน หรือ
ให้บริการเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศแก่นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนการ
จดัหาสินคา้ การเก็บรักษาสินคา้ระหว่างรอการส่งมอบ การจดัท าหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ การขนส่ง
สินคา้ การประกนัภยัสินคา้ การให้ค  าปรึกษาแนะน าและบริการดา้นเทคนิคและการฝึกอบรมเก่ียวกบั
สินคา้ 
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เอกสารแนบ 7 
รายช่ือกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนั

พธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ หอ้งพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 ซอย มหาดเลก็หลวง 2 ถนน
ราชด าริ เเขงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330  

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ ท่านใด
ท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้

 
1. นาย วรีะศกัด์ิ สุตณัฑวบูิลย ์

ต าแหน่ง:    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีอยู:่   เลขท่ี 13/47 แขวงจนัทร์เกษม เขต จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
อาย:ุ     61 ปี 
ส่วนไดเ้สียในการประชุม:  ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม 

 
2. นาย กิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ 

ต าแหน่ง:    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีอยู:่   เลขท่ี 84 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
อาย:ุ    48 ปี 
ส่วนไดเ้สียในการประชุม:  ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม 
 

3. นาย กรานต ์ฉายาวจิิตรศิลป์ 

ต าแหน่ง:    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีอยู:่   เลขท่ี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
อาย:ุ    46 ปี 
ส่วนไดเ้สียในการประชุม:  ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม 
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ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการอสิระทีผู้่ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 
 
นาย วรีะศักดิ์ สุตณัฑวบูิลย์ 
 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ 
อาย ุ    61 ปี 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว  ไม่มี 
ระหวา่งผูบ้ริหาร    
 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก 9 ตุลาคม 2558 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด 24 เมษายน 2561 
 
การศึกษา 

- วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต Texas A&M University รัฐเทกซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

หลกัสูตรการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 21/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประเทศไทย 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 18/2548 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 10/2553 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1/2555 

- วฒิุบตัรและเขม็วทิยฐานะ หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง(บยส.) รุ่นท่ี 17/2555-2556 
- วฒิุบตัรและเขม็วทิยฐานะ หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 

 (วธอ.) รุ่นท่ี 2/2558 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม” BRAIN รุ่น 2 ประจ าปี 2561 
- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A. 
- Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A. 

 
ประวติัการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั) 
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2558 - ปัจจุบนั กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา, บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
 2555 - ปัจจุบนั รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
 2554 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล, บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
 2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
 2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 
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 2557 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล 
 2556 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล 
 2545 - 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัและ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ, บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั 
 2551 – 2562 กรรมการ, บริษทั เดอะ แกรนด ์– ยบีู จ ากดั 
 2544 – 2562 กรรมการ, บริษทั โตโยตา้ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย)จ ากดั 
 2544 – 2562 กรรมการ, บริษทั ไทย อินโด คอร์ดซ่า จ ากดั 
 2544 – 2562 กรรมการ, บริษทั เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ ากดั 
 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุน้, คู่สมรส 0 หุน้, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุน้) 
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นาย กติตภิัต สุทธิสัมพทัน์ 
 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ 
อาย ุ    48 ปี 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว  ไม่มี 
ระหวา่งผูบ้ริหาร    
 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก 9 ตุลาคม 2558 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
การศึกษา 

- MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 13 (วพน.13) ปี 2562 

 
หลกัสูตรการอบรม 

- หลกัสูตร Director Certification Program  รุ่นท่ี 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประเทศไทย 
- หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (Brain) รุ่นท่ี 1/2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- สมัมนาวชิาการ “ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกบัการขบัเคล่ือนสู่ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม 4.0” ปี 2560 

 
ประวติัการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั) 
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 2543 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัและ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

-ไม่มี- 
 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุน้, คู่สมรส 0 หุน้, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุน้) 
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นาย กรานต์ ฉายาวจิติรศิลป์ 
 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ 
อาย ุ    46 ปี 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว  ไม่มี 
ระหวา่งผูบ้ริหาร    
 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังแรก 12 ตุลาคม 2558 
วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังล่าสุด 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
การศึกษา 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 
- The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles 
- รัฐประศาสนศ์าสตร์ มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

หลกัสูตรการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประเทศ

ไทย 
 
ประวติัการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั) 
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไม่มี- 
บริษทัและ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2550 – ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายส่ือสารองคก์ร, บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 
 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุน้, คู่สมรส 0 หุน้, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุน้) 
 

 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 
 

ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
วธีิการมอบฉันทะ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมเพ่ือใหท่้านลงนามดว้ยแลว้ 
ท่านอาจเลือกใช ้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้ง 
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยบริษทัฯ เสนอแนะ
ให้ผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุคะแนนเสียงสา หรับแต่ละวาระการประชุมในกรณีท่ีท่านเลือกใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงัฝ่ายเลขานุการบริษทัของบริษทัฯ ภายในวันที่ 19  
เมษายน 2561 
 
การลงทะเบียน และเอกสารทีต้่องนามาแสดงในวนัประชุม 

เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และ
เรียบร้อย บริษทัฯ จะเปิดใหท่้านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมในวนัจดัประชุมไดต้ั้ง แต่เวลา 13.00 น. โดย
ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชุมพร้อมกบัเอกสารประกอบอ่ืนๆ 
ดงัต่อไปน้ีมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีมาประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือ บตัรพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูถื้อหุน้ 
2. กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงกรอกรายละเอียดโดยครบถว้นแลว้ 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือ บตัรพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูถื้อหุน้ และของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีกรรมการผูมี้อ านาจมาประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือ บตัรพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจ 
(ค) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไม่เกิน 30 วนัก่อนวนัประชุมซ่ึง

รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจ 
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2. นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงกรอกรายละเอียดโดยครบถว้นแลว้ 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือ บตัรพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจ และของผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ง) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไม่เกิน 30 วนัก่อนวนัประชุมซ่ึง

รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจ 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
1. เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูมี้
อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวนัท่ีของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

(ข) หนงัสือยนืยนัการไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
(ค) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผู ้

ถือหุน้ ซ่ึงมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตน (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะและลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(จ) เอกสารแสดงตน (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ 
(ก) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(ข) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

- ส าเนาเอกสารแสดงตน (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผูถื้อหุน้ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุน้ ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบอ านาจเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 
- ส าเนาเอกสารแสดงตน (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้
อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian)  

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ
ช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
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เอกสารแนบ 9 
ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ของ 
บริษัท พลาสตคิ และหบีห่อไทย จากดั (มหาชน) 

 
หมวดที ่5 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ า ปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัท่ีส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ “การประชุมวสิามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นไดน้้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมดหรือ ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซ่ึงมีหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการ
ท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวซ่ึงคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง เดือนนบัแต่วนั
ไดรั้บหนังสือจากผูถื้อหุ้นการประชุมใหญ่ของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 
 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพื่อ
อนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนั
ประชุม ไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

ขอ้ 37. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนงัสือตามแบบท่ี
นายทะเบียนก าหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจานวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมนั้น เป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะถือหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานดัไปแลว้คร่ึงชัว่โมง
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีหน่ึงคะแนน เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัไดอ้อกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่าหุ้นส ามญั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาดใน
กรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท าการแกไ้ขหรือการเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

(จ) การเขา้ร่วมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(ช) การเพ่ิมทุน หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้
(ฌ) การควบหรือเลิกบริษทั 

(ญ) การปรับโครงสร้างหน้ีโดยการออกหุน้ใหม่ เพ่ือช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามโครงสร้างแปลงหน้ีเป็นทุน 
 

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของบริษทัไดจ้ดัการไป  
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล  
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี)  
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน  
(6) กิจการอ่ืน 
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เอกสารแนบ 10 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
 
 

             เขียนท่ี_______________________ 
                 วนัท่ี____ เดือน__________ ปี 2562 
(1) ขา้พเจา้ __________________________________________________________ สญัชาติ __________________ 

อยูเ่ลขท่ี _______________ ถนน ________________ ต าบล/แขวง _______________ 
อ าเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย ์_______________ 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ) 
โดยถือหุน้สามญัจ านวนทั้งส้ินรวม _________ หุน้ และออกเสียงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 นาย/นาง/นางสาว ______________________________________ อาย ุ_____ ปี 

 บา้นเลขท่ี _______________ ถนน _______________ ต าบล/แขวง _______________ 
 อ าเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย ์_______________ 

 นาย วรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบูิลย ์ อาย ุ61 ปี  
 บา้นเลขท่ี 13/47 แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 นาย กิตติภตั  สุทธิสมัพทัน์ อาย ุ 48 ปี  
 บา้นเลขท่ี 84 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

 นายกรานต ์ ฉายาวจิิตรศิลป์ อาย ุ46 ปี  
 บา้นเลขท่ี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่

สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 

ซอย มหาดเลก็หลวง 2 ถนนราชด าริ เเขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

  
                                                                                                               ลงช่ือ................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                          ( ______________________ )  
 
   ลงช่ือ................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                         ( ______________________ )  
 
หมายเหตุ : ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 เขียนท่ี _______________________ 
 วนัท่ี____ เดือน__________ ปี 2562 
(1) ขา้พเจา้_______________________________  สญัชาติ _______________ 

อยูเ่ลขท่ี _______________ ถนน _______________ ต าบล/แขวง _______________ 
 อ าเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย ์_______________ 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั  )มหาชน (  

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทั้งส้ินรวม___________ หุน้ และออกเสียงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________เสียง 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 นาย/นาง/นางสาว _______________________________ อาย ุ_____ ปี 

 บา้นเลขท่ี _______________ ถนน _______________ ต าบล/แขวง_______________ 
 อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั_______________ รหสัไปรษณีย ์_______________ 

 นาย วรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบูิลย ์ อาย ุ61 ปี  
 บา้นเลขท่ี 13/47 แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 นาย กิตติภตั  สุทธิสมัพทัน์ อาย ุ 48 ปี  
 บา้นเลขท่ี 84 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

 นายกรานต ์ ฉายาวจิิตรศิลป์ อาย ุ46 ปี  
 บา้นเลขท่ี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่

สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 

ซอย มหาดเลก็หลวง 2 ถนนราชด าริ เเขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
   วาระที ่1        เร่ืองทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

 วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 วนัที ่24 เมษายน 2561 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง____________ 

 วาระที ่3 พจิารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และพจิารณาอนุมตงิบการเงนิประจ าปีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และงดจ่ายเงนิปันผล 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด_______________ เสียง                                                      
 เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการบางราย 

1. นาย เควนิ คูมาร์ ชาร์มา 
 เห็นดว้ย____________ ไม่เห็นดว้ย ____________ งดออกเสียง____________ 

2. นาย ธีรวทิย ์บุษยโภคะ 
 เห็นดว้ย____________ ไม่เห็นดว้ย ____________ งดออกเสียง____________ 

3. นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 
 เห็นดว้ย____________ ไม่เห็นดว้ย ____________ งดออกเสียง____________ 

  
 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________  งดออกเสียง_____________ 

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  (ก) เห็นดว้ยกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2562 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง____________ 
 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตกิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง____________ 
 วาระที ่9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

         ( ______________________ )  
 

                                                                                ลงช่ือ................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

       ( ______________________ )  
หมายเหตุ :  

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั ( มหาชน ) ในการประชุมใหญ่

สามญัประจ าผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 

ซอย มหาดเลก็หลวง 2 ถนนราชด าริ เเขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั และเวลาสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง____________ 
_ 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง____________ 
_ 

 วาระที ่____ เร่ือง ____________________________________________________ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย_______________  ไม่เห็นดว้ย _____________   งดออกเสียง_____________ 
 

ลงช่ือ................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

( ______________________ )  
 

ลงช่ือ................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

( ______________________ ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น 
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be  
a share depository and keeper) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambon/Khwaeng           Amphoe/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding a total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to                    votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 ordinary share of               shares   and have the rights to vote equal to     votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share of               shares   and have the rights to vote equal to                          votes 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of the following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambon/Khwaeng                         Amphoe/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง                        อ  าเภอ                     
Road                                   Tambon/Khwaeng                         Amphuoe/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   1. ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you appoint proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 
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 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
  นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย(์Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/Or 
  นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/Or 
  นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip) 
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผู ้
ถื อ หุ้น  ประจ า ปี  2562 ) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in 
Enclosure 7 of the Invitation to the 2019 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระ
ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent 
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend  
the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ใน
วนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 ซอย มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เเขวงลุมพินี เขต
ปทุมวนั กรุงเทพ 10330  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on  
Tuesday, 24 April 2019 at 15.00 hrs. at Paploen Room, Hansar Hotel Bangkok, No. 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Lumphini, Pathum 
Wan, Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant my/our Proxy the rights in relation to the total number of voting shares that I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant my/our Proxy the rights in relation to the following:   

  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share of             shares     and have the rights to vote equal to                   votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share of shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting rights of votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda item no. 1 Message from the Chairman to the Meeting  
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda item) 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2561 
Agenda item no. 2 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2018 held on 24 April 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you appoint proxy by choosing 
No. 2, please mark ✓ at  2. 
and choose one of these members 
of the Independent Directors. 
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วาระที่ 3 พจิารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และพจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 

Agenda item no. 3 To certify the result of the Company's operation for the year 2018 and to approve the 2018 audited financial statements ended 
on 31 December 2018  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และงดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda item no. 4 To approve the appropriation of profit from the operation result of 2018 and no dividend payment 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5 To elect the directors in replacement of those who are due to retire by rotation  

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

                                  เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด_______________ เสียง                                                                                                    
 
 

Vote for all the nominated candidate as a whole_______________ vote       
เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการบางราย 
Vote for an individual nominee 
1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา 
    Mr. Kevin Qumar Sharma 

 เห็นดว้ย_____________เสียง     ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง      งดออกเสียง_____________เสียง 
Approve          Votes       Disapprove                     Votes Abstain                         Votes 

2. นาย ธีรวิทย ์บุษยโภคะ 
    Mr. Theerawit Busayapoka 

 เห็นดว้ย_____________เสียง     ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง      งดออกเสียง_____________เสียง 
Approve          Votes       Disapprove                     Votes Abstain                         Votes 

3. นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 
    Mrs. Aradhana Lohia Sharma 

 เห็นดว้ย_____________เสียง     ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง      งดออกเสียง_____________เสียง 
Approve          Votes       Disapprove                     Votes Abstain                         Votes 

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2562 
Agenda item no. 6 To approve the remuneration of directors for the year 2019 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda item no. 7 To appoint the Auditor and consider the Auditor’s fees for year 2019  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ 
Agenda item no. 8 To consider and approve the amendment to the Company’s objective 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 To consider other matters (if any) 

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

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 he/she may deem appropriate 
in all respects. 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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 …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed  
a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

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

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

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

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ 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. 

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

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 
ซอย มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เเขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 24 April 2019 at 15.00 hrs. at Paploen Room, Hansar Hotel Bangkok, No. 3/250 Soi 
Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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เอกสารแนบ 11 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงประกอบดว้ยรายงานประจ าปีของ 
คณะกรรมการบริษทั และงบการเงินประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR-Code) 2 ภาษา และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือ เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  แลว้ 

หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคท่ี์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ท่ีไดจ้ดัพิมพเ์ป็นแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียด
ดา้นล่าง และล่งกลบัไปยงับริษทัไดท่ี้ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ ์ส านกัเลขานุการบริษทั บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 77 ซอย เทียนทะเล 30 ถนน บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวง ท่าขา้ม เขต บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย
หรือติดต่อสอบถามทางอีเมล ์: secretary@thaiplaspac.com หรือ ติดต่อส านกัเลขานุการบริษทั ไดท่ี้หมายเลขโทรศพัทท่ี์ +66 (0) 
2879-2250 ต่อ 128 เพ่ือท่ีบริษทัจะไดจ้ดัล่งรายงานประจ าปี 2561 ใหท่้านต่อไป 
 
 
 

ช่ือ__________________________________________________________________________(ตวับรรจง)  
ท่ีอยู ่_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท ์_____________________________________________________________________________ 
อีเมล ์_________________________________________________________________________________ 
มีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเล่ม (กรุณาท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตอ้งการ) 

[ ] ฉบบัภาษาไทย 1 เล่ม 
[ ] ฉบบัภาษาองักฤษ 1 เล่ม 
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เอกสารแนบ 12 

  

แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 

 
 

 
 


