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ที่ TPAC. 015/2562 

วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
3. รายชื่อกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
5. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ  
6. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้มี
การจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนดท์ 3 
โรงแรมแรมแบรนดท์ (Rembrandt) เลขที ่19 ซอยสขุมุวิท 18 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

หมายเหต ุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  
2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนั
นบัแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน 
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562  

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่จดัขึน้
เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุดงักล่าว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดิมจ านวน 255,000,000 บาท เป็นจ านวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียน 
ที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ซึง่จะน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไปในวาระที่ 
4 ถึงวาระท่ี 5 ในการนี ้บริษัทฯ มีหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 1,182,324 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ซึง่ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากดัจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้
โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว  หรือในกรณีที่มีหุ้น 
ที่ยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น บริษัทฯ 
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนในจ านวนดงักล่าว โดยภายหลังการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะมี 
ทุนจดทะเบียนทัง้สิน้จ านวน 253,817,676 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 253,817,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,182,324 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 255,000,000 บาท เป็นจ านวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 1,182,324 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น จึงเสนอให้ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 253,817,676 บาท (ส อ ง ร้ อ ย ห้ า สิ บ ส า ม ล้ า น 
แปดแสนหนึ่ ง หมื่ น เ จ็ ดพัน 
หกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 253,817,676 หุ้น (ส อ ง ร้ อ ย ห้ า สิ บ ส า ม ล้ า น 
แปดแสนหนึ่ ง หมื่ น เ จ็ ดพัน 
หกร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 253,817,676 หุ้น (สอ ง ร้ อ ย ห้ า สิ บสาม ล้ าน 
แปดแสนหนึ่ งหมื่น เจ็ดพัน 
หกร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 255,000,000 บาท เป็นจ านวน 253,817,676 
บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 4  พิ จ า รณาอ นุมั ติ ก า ร เพิ่ ม ทุ น จดทะ เบี ยนของบ ริษั ท ฯ  จ า น วน  72,732,324 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 253,817,676 บาท เป็นจ านวน 326,550,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไปในวาระที่ 5 ดงันัน้ เพื่อรองรับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 72,732,324 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 253,817,676 บาท เป็นจ านวน 326,550,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,732,324 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทนุจาก
การเพิ่มทนุดงักล่าว ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดข้างต้น จึงเสนอให้ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 326,550,000 บาท (สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 326,550,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสน
ห้าหมื่นหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 
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 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 326,550,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสน
ห้าหมื่นหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 253,817,676 บาท เป็นจ านวน 326,550,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 72,732,324 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 72,732,324 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อใ ช้ตามวัตถุประสงค์ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 
หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  ในอัตราจัดสรร 3.4898 หุ้ นสามัญเดิมต่อ  
1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.00 บาท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิได้ 
และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทฯ 
ได้พิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้ นของบริษัทฯ โดยก าหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 10.7 ของราคาถัวเฉล่ีย 
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลงั 60 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ 
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่  
4 กันยายน 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวนัที่ 7 มิถุนายน ถึงวนัที่ 3 กันยายน 2562) ซึ่งเท่ากับประมาณ 12.32 บาท (ข้อมลู
จาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
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ในการนี ้บริษัทฯ จะก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 24 ตุลาคม 2562 และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในระหว่างวนัที่  14-15 และ  
18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 

นอกจากนี ้ในการด าเนินการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนด
รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง  

 (1) การก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น 
วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการ
ช าระราคา ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดงักล่าว  

 (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ  
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน และ
เอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน และเอกสารหลกัฐานดงักล่าว 
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ  

 (3) การด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

ทัง้นี  ้รายละเอียดของการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ  ปรากฎตาม 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตผุล ความจ าเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตสุมผลและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึน้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวแล้ว  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
72,732,324 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น  โดยผู้ ถือหุ้น
สามารถจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้  ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (หากมี) 

บทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นรวมกันไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด สามารถขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามในเร่ืองอื่น ๆ  นอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุได้ 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 พร้อมเอกสารประกอบ 
การประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiplaspac.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนดท์ 3 โรงแรม 
แรมแบรนดท์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสขุมุวิท 18 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โดยแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น  
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข.  
แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น 
ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยแบบของหนงัสือมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้
ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายชื่อปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 โดยใช้แบบหนงัสือ 
มอบฉันทะ แบบ ข. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ 
และส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 มายัง 
ฝ่ายเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารดงักล่าว จึงขอความร่วมมือโปรดส่งแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2562 

บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน และเอกสาร 
ที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ ส่งมาด้วย  6 และเพื่อให้การลงทะเบียนเ ข้า ร่วมประชุมวิสามัญ 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมในวันประชุมได้ตัง้แต่ เวลา 14.00 น . ทัง้นี  ้ เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode  
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชมุพร้อมกบัเอกสารประกอบอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

http://www.thaiplaspac.com/
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อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มี สิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  
ครัง้ที่ 2/2562 (Record Date) ในวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา) 

 ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 
ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เร่ิมการประชุม 

นายธีรพล สญูพ้นไร้  ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชมุ โดยเลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมลู
ทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทนุและหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน 255,000,000.00 บาท 

แบ่งออกเป็น 255,000,000 หุ้น 

ทนุช าระแล้ว 253,817,676.00 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว 253,817,676 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

โดย ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นัน้ บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 733 ราย 
แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยจ านวน 725 ราย ถือหุ้นรวมกัน 229,475,926 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.41 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจ านวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,341,750 หุ้ น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 9.59 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

การประชุมในครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 134 ราย  
โดยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจ านวน 48 ราย และเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นจ านวน 86 ราย นับจ านวนหุ้ น 
ได้ทัง้สิน้ 185,335,579 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.02 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็น 
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธาน 
ที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ  
ทีเ่ข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ  

2. นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ
ประเทศไทย 

3. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายกติติภตั สทุธิสมัพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

5. นายกรานต์ ฉายาวจิิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

7. นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

8. นายอานิล กมุาร์ โคลิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนคิ  

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรพงษ์ วฒุิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน / เลขานกุารบริษัทฯ 

2. นายคณิต ธนาวธิุไกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ี

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

3. นายธีรภทัร เกษมพนัธ์กลุ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

4. นายววิรณ์ แมทธิว รัตนธราธร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั 

5. นายต่อสิทธ์ิ มีสตัย์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ส านกังานกฎหมาย ขนุพล แอนด์ แอสโซซิเอท 
จ ากดั 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ด าเนินการประชุม  
โดยนายธีรวิทย์ บษุยโภคะ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ตามข้อบงัคบัข้อ 40 ของบริษัทฯ เร่ืองการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้น
ที่ตนเองถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นเท่ากบัหนึ่งเสียง 

2. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ 
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนท่ีจดุลงทะเบียนเข้าประชมุ 
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3. บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ หากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ให้ท่านลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนัน้ พร้อมทัง้ลงลายมื อชื่อก ากับ 
การออกเสียง แล้วยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ  
ที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้ส่ง
บัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือ 
ผู้ รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยท าเคร่ืองหมายเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนน
ดงักล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

4. กรณีผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนัน้ จะไม่มีการแจก
บตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนนตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะที่มอบไว้ให้นัน้  

5. บตัรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบตัรเสีย จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน ยกเว้นในวาระท่ี 3 ถึง 
5 ซึง่จะน าบตัรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบตัรเสีย มานบัรวมเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงด้วย 

6. กรณีที่จะถือเป็นบตัรเสีย คือ 

6.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง 

6.2 การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) 

6.3 การลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อก ากบั 

6.4 กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อก ากบัการขีดฆ่า 

6.5 กรณีมีการขีดฆ่าบตัรทัง้บตัร 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี ้โปรดยกมือพร้อมทัง้แจ้งชื่อและนามสกลุของท่านก่อนการซกัถามหรือแสดง  
ความคิดเห็นต่อไป 

ในการประชุมครัง้นี ้นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจ านวน  2 ราย  
เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน ในการนี ้คณุรัชนี รัตนพนัธ์ และ คณุมนภสัสร สภุาศรี ได้แสดงความประสงค์
เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน นอกจากนี ้นางสาวสุพิชญา ณีศะนันท์ ตัวแทนจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย 
แคปปิตอล จ ากัด ท าหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนัน้ 
นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุดงัต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นีแ้ละแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นในครัง้นีเ้พื่ออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เก่ียวกับ Sun Packaging 
Systems (FZC)  (“Sunpack”) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนจดัตัง้ในเขตปลอดอากรระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน
ชาร์จาห์ (Sharjah Airport International Free Zone) (“SAIF”) ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (“UAE”) ดังที่จะเสนอ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ตามที่กฎหมายก าหนดนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวกับรายการ
ดังกล่าวในสารสนเทศดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับ
การเข้าท ารายการในครัง้นี  ้โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3  
ที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ข้อมลูที่ปรากฏในเอกสาร
ดงักล่าวมีความเพียงพอท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจลกัษณะของธุรกรรมและสามารถตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน  2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านแล้ว  โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงาน 
การประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 220,220,294 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 
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มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (151 ราย) 220,220,294 100 

หมายเหต:ุ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

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

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน Sun Packaging Systems (FZC) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ของบริษัทฯ 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน Sunpack  
ดังรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนัน้ การลงทุน
ดงักล่าวมีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

1. สรุปธุรกรรม 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน Sunpack ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนจัดตัง้ใน SAIF ในประเทศ 
UAE และประกอบธุรกิจผลิตบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก โดยบริษัทฯ หรือนิติบคุคลที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่โดยบริษัทฯ จะเป็น
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของนิติบุคคลดังกล่าว (“SPV”) จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซือ้หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89 ใน Sunpack จาก 
Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Khalid Mahmood Malik และ  Kanhaiyalal Mannalal Mundhra (รวมเ รียกว่ า 
“ผู้ขาย”) โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการเข้าท าธุรกรรมจะมีจ านวนไม่เกิน 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เท่ากบัประมาณ 472.09 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัเงินสกุลบาทที่ประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 23 เมษายน 2562 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐมีมลูค่าเท่ากับ 31.8978 บาท) (“ค่าตอบแทน
สูงสุดจากการเข้าท าธุรกรรม”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”) 

2. ภาพรวมของ Sunpack 

Sunpack ก่อตัง้ขึน้ในปี 2547 โดย Mr. Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Mr. Khalid Mahmood Malik และ  
Mr. Kanhaiyalal Mannalal Mundhra ทัง้นี ้Sunpack ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะพลาสติกหลากหลาย
ขนาดและรูปแบบภายใต้แบรนด์ Sunpet ตัง้แต่ปี 2548 โดย Sunpack มีโรงงานซึ่งมีก าลังการผลิตประมาณ 2,600 MT 
p.a. และมีโกดงัสินค้าตัง้อยู่ที่ SAIF ในประเทศ UAE 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

ผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ มีดงันี ้
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1) เพื่อซือ้ธุรกิจ “Sunpet” ส่วนท่ีเหลืออยู่ 

• เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ธุรกิจของ Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) (ซึง่ ณ ปัจจบุนัคือ 

TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ่ง 

แบรนด์ “Sunpet” ซึง่เป็นแบรนด์ที่ใช้กบับรรจภุณัฑ์ส าหรับสินค้าอปุโภคบริโภค 

• Sunpack และ Sunrise มีผู้ ถือหุ้ นรายเดียวกัน และทัง้สองบริษัทต่างประกอบธุรกิจผลิต

สินค้าภายใต้แบรนด์ “Sunpet”  

• Sunpack ได้สร้างแบรนด์ Sunpet ไว้อย่างแข็งแกร่งในนครดูไบ โดยมีสินค้าวางจ าหน่าย 

อยู่ในแผนกเคร่ืองใช้ในบ้านของซูเปอร์มา ร์เก็ตชัน้น าในนครดูไบ เช่น Carrefour และ 

LouLou  

• โดยสรุป บริษัทฯ มีความประสงค์ที่ จะได้มาซึ่ง  Sunpack เพื่ อซื อ้ธุ รกิจ  “Sunpet”  

ส่วนที่เหลืออยู่ ดังนัน้ บริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีเ้พื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ “Sunpet” 

ทัง้หมด 

2) พฒันาฐานการผลิตโดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อกลุ่มลกูค้าในเชิงภมูิศาสตร์ 

• ฐานลกูค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้าอปุโภค

บริโภคจ าหน่ายเร็ว (Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG) ทัง้นี ้นครดูไบเป็นเมือง

ที่บริษัทผู้ ผลิตสินค้า FMCG ชัน้น าของโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดย Sunpack 

มุ่งเน้นการท าธุรกิจกบับริษัทในประเทศแถบตะวนัออกกลางและประเทศอินเดีย ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นบริษัทท่ีมีฐานการผลิตสินค้าในนครดไูบ 

• ในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะสามารถรองรับลกูค้าในประเทศไทย ประเทศอินเดยี 

และประเทศ UAE โดยจะสามารถเสนอผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มมลูค่าให้แก่ลกูค้า 

3) เพื่อยกระดบัขีดความสามารถและก าลงัการผลิตของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ และ Sunpack มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการหล่อพลาสติกแข็งส าหรับใช้อุปโภค

บริโภค (Consumer Rigid Plastic Molding Technologies) เป็นหลัก โดยทัง้สองบริษัท 

ต่างมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในอตุสาหกรรมนี ้
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• การเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้จะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ความช านาญ ตลอดจน

งานวิจยัและการพฒันา ซึ่งจะยกระดบัความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงของทัง้สองบริษัทให้เป็น 

ที่ยอมรับว่าสามารถผลิตและออกแบบบรรจภุณัฑ์พลาสติกแข็งได้ดีที่สดุ 

4) เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรอง 

• Sunpack และบริษัทฯ ต่างใช้วตัถดุิบชนิดเดียวกนั เช่น พลาสติก PET และ PP 

• เมื่อรวมทัง้สองบริษัทเข้ากนัแล้ว จะท าให้กลายเป็นผู้ซือ้รายใหญ่ที่มีอ านาจต่อรองเพิ่มขึน้ 

5) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของฐานลกูค้าและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้ากลุ่มใหม่ 

• Sunpack มีกลุ่มลกูค้าที่หลากหลาย ซึ่งการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทฯ สามารถ

ขยายฐานลกูค้าและเพิ่มความหลากหลายให้แก่กระแสรายได้ของบริษัทฯ 

6) เพื่อเพิ่มความมัน่คงทางการเงินจากการเข้าท าข้อตกลงทางธุรกิจที่เพิ่มมลูค่าทางการเงิน (Financially 
Accretive Deal) 

• บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินได้เนื่องจาก Sunpack มีอัตรา 

ร้อยละก าไรขัน้ต้น อตัราร้อยละก าไรสทุธิ และอตัราร้อยละ EBITDA ในระดบัสงู 

• Sunpack มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีมัน่คง 

4. การค านวณขนาดของธุรกรรม 

ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551  
เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่ เ ข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ  
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  
โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากับ
ร้อยละ 154.45 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึง่สินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนท่ีผ่านมา กล่าวคือ การลงทนุ
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  
ได้มีมติอนุมตัิให้เข้าท ารายการดงักล่าวซึง่มีขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.72 ทัง้นี ้ 
เมื่อค านวณขนาดรายการของธุรกรรมนีภ้ายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 11.28  
ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการ 
รวมภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับร้อยละ 12.00 โดยขนาดของรายการค านวณจากงบการเงิน 
ที่ตรวจสอบแล้วล่าสดุของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ดงันัน้ ธุรกรรมนีจ้ึงเป็นรายการประเภท
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ที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 จึงถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม 
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนีเ้ข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ดงัรายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมต่อตลาดหลกัทรัพย์
ฯ และได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าท าธุรกรรม  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ตามหนงัสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในด าเนินการต่าง  ๆ  ที่ จ า เ ป็นและเ ก่ียวข้องกับธุ รกรรม  ซึ่ ง รวมถึ ง  แต่ ไม่จ ากัด เพียง 
การด าเนินการดังต่อไปนี  ้ (ก) การเจรจาข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาซือ้ขายหุ้ นและสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ น   
(ข) การก าหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรม ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง สญัญาซือ้ขายหุ้นและสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (ง) การลงนามในเอกสาร
ค าขออนุญาตต่าง ๆ  รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับธุรกรรม  ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
ค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลใด ๆ และ  
(จ) การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรมจนเสร็จการ  

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ธุรกรรมการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุน 
ใน Sunpack ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  รวมถึงการมอบหมาย 
ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในด าเนินการต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรม ดงัรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น ดงัสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี ้จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ
ในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการลงทุนใน Sunpack ซึ่ง เป็นรายการได้มา 
ซึง่สินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 220,428,806 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (166 ราย) 220,428,806 100 
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หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย แต่นบัผู้ซึ่งงดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียได้วาระนี ้

ค าถาม / ค าตอบ 

1.  ค าถาม : นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกับ 
การประมาณการทางการเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ Sunpack (2) เนื่องจากประเทศ 
UAE เป็นพืน้ท่ีผลิตน า้มนั วตัถดุิบส าหรับการผลิตพลาสติกในประเทศ UAE มีราคาถกูกวา่วตัถดุบิ
ในประเทศอื่นหรือไม่ (3) ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกับการส่งออกสินค้าของ Sunpack (4) อุตสาหกรรม
พลาสติกมีการเติบโตคิดเป็นร้อยละเท่าใดต่อปี (5) ก าไรจากการขายสินค้าภายในประเทศ UAE 
สงูกว่าการส่งออกสินค้าหรือไม่  

 ค าตอบ : นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ชีแ้จงดงันี ้(1) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทางการเงินของ
บริษัทฯ ภายใต้ข้อสมมตุิฐานหลายประการ ซึ่งเป็นตวัเลขที่น่าเชื่อถือได้และไม่เกินกว่าความเป็น
จริง และสิทธิประโยชน์หลักทางภาษีคือการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2) ราคาของ
วัตถุดิบของพลาสติกในประเทศ UAE และในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน (3) Sunpack ส่งออก
สินค้าไปยงัประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) 
หรือ GCC เป็นหลัก (4) โดยปกติแล้ว อุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลกมีอัตราการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 5–7 ต่อปี (5) ไม่แน่เสมอไปว่าก าไรจากการขายสินค้าภายในประเทศจะสงูกว่าก าไรจาก
การส่งออกสินค้า อย่างไรก็ดี ก าไรจากการประกอบธุรกิจขึน้อยู่กบักลยทุธ์ทางการตลาด  

2.  ค าถาม : นายธ ารง อนันต์ทวีผล สอบถามว่า (1) การเข้าท าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดและหลังจาก
บริษัทฯ เข้าลงทุนใน Sunpack แล้ว จะจดัท างบการเงินรวมในช่วงเวลาใด (2) ค่าเงินบาทที่แข็ง
ขึน้จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมถกูลงหรือไม่  

 ค าตอบ : นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ และนายวรพงษ์ วฒุิพฤกษ์ ร่วมกนัชีแ้จงดงันี ้(1) คาดว่าการเข้าท าธุรกรรม
จะเสร็จสิน้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แต่ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับกระบวนการที่ต้องด าเนินการกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และการจดัท างบการเงินรวมจะเกิดขึน้ภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 
2562 (2) ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึน้จะเกิดประโยชน์กบัการเข้าท าธุรกรรม เนื่องจากค่าตอบแทน
ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมก าหนดเป็นดอลลาร์สหรัฐ  

 

***************************************************************************************************************************** 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
เพื่อให้ครอบคลมุถึงการประกอบธุรกิจเป็นศนูย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยเพิ่มเตมิ
วตัถปุระสงค์จากเดิมจ านวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

“(32) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยประกอบ
กิจการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ  หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ  โดยมี 
การด าเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้

ก. กิจการการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุน  
การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจัดหา
วตัถุดิบและชิน้ส่วน การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสนบัสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริม 
ด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบคุคลและการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา
ด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคุม
สินเชื่อ และการให้บริการสนบัสนนุอื่น ๆ 

ข. กิจการการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงกิจการจัดซือ้และขายสินค้าระหว่างประเทศ  
โดยมีการให้บริการส าหรับสินค้าที่จัดซื อ้และขาย  ทัง้นี  ้บริการดังกล่าวรวมถึง 
การจัดหาสินค้า  การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ  การจัดท าหีบห่อและ 
บรรจภุณัฑ์ การขนส่งสินค้า การประกนัภยัสินค้า การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการด้าน
เทคนิคและการฝึกอบรมเก่ียวกบัสินค้า และการให้บริการอื่น ๆ” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
ของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์จากเดิมจ านวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ ดงัรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 
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มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 220,428,806 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (166 ราย) 220,428,806 100 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ซึ่งงดออกเสียง
และบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  

นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า  เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ตามที่ปรากฏในวาระที่  4 นัน้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
(วตัถปุระสงค์) โดยให้ใช้ข้อความดงันีแ้ทน 

“ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียน 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดที่กล่าวมา
ข้างต้น 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 220,428,806 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (166 ราย) 220,428,806 100 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ซึ่งงดออกเสียง
และบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

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

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ื องอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชมุแต่อย่างใด 

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้ลงมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน Sunpack และชีแ้จงการประกอบธุรกิจ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีคร่ึงที่ผ่านมาของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  บริษัทฯ เป็นบริษัทชัน้น าในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยประวัติอันยาวนานกว่า 35 ปี  
มีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้แต่ปี 2548  โดยลูกค้า 
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้า FMCG บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับสินค้ากลุ่มที่ต้องการความสะอาดและ
ปลอดภยัอย่างสงู เช่น กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม เวชภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และปัจจุบนัมีโรงงานทัง้สิน้ 
11 โรงงาน โดยตัง้อยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ 4 โรงงานในประเทศไทย 6 โรงงานในประเทศอินเดีย และหากการเข้าท าธุรกรรม
เสร็จสมบูรณ์ก็จะมีอีก 1 โรงงานในประเทศ UAE โดยโรงงานดังกล่าวมีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
ที่ได้มาตรฐาน ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติกคงรูปชัน้เดียวที่สามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม่ โดยบริษัทฯ  
มีพฒันาการอยู่ในตลาดที่มีการเจริญเติบโตสงูและมีกลยทุธ์ในการเพิ่มมลูค่าให้กบับริษัทฯ มาโดยตลอด 

 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการเปล่ียนผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 
การประกอบกิจการของบริษัทฯ ต่อมาในปี 2559 บริษัทฯ ได้พฒันาการก ากับดูแลกิจการจนอยู่ในระดบัดี และได้พฒันา
อย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดบัดีมากในปี 2560 เป็นต้นมา ต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการ
บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากัด และในไตรมาสต่อมาได้เข้าลงทุนใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) 
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(ซึ่ง ณ ปัจจุบนัคือ TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ท าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทข้ามชาติตัง้แต่
นัน้เป็นต้นมา และบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในประเทศ UAE จากการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีแ้ละจะเร่ิมจัดท า 
งบการเงินรวม ซึง่รวมผลการด าเนินงานของ Sunpack ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 

 ปัจจยัหลกั 3 ประการที่ใช้ในการขบัเคล่ือนธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ 1) นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม เนื่องจากผู้ผลิต
สินค้า FMCG มีนโยบายด้านความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม โดยจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ทัง้หมด
ภายในปี 2568 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกคงรูปชัน้เดียวซึ่งสามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม่ 2) อตัรา 
การเจริญเติบโตของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึน้ ท าให้มีการบริโภคสินค้ามากขึน้ 
ตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ในการประกอบกิจการประกอบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยเติบโตขึน้ 
โดยเพิ่มขึ น้ ในหมวดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเค ร่ืองดื่ม  และผลิตภัณฑ์ของใ ช้ ส่วนบุคคล เป็นส่วนใหญ่  
และการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศอินเดียจะเติบโตขึน้เป็นอย่างมากภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นผลจากการเติบโต 
ของชนชัน้กลางและกลุ่มคนที่ก้าวพ้นจากความยากจน และ 3) เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในการผลิตบรรจภุณัฑ์เพื่อประหยดัพลงังาน ลดระยะเวลา และลดต้นทนุการผลิต  

 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีคร่ึงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัโดยการเพิ่มจ านวนโรงงานและ 
การพฒันามาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร การเข้าลงทุนในต่างประเทศ การเพิ่มจ านวนพนกังาน 
การพัฒนาการดูแลก ากับกิจการจากที่ได้รับคะแนนเพียง 2 ดาวเพิ่มขึน้เป็น 4 ดาว การปรับปรุงระบบการทางบัญชี 
จากระบบ ERP เป็นระบบ Oracle การกระจายกลุ่มลกูค้าให้มีความหลากหลายมากขึน้  

 กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ คือ การมุ่งเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพและมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
อย่างเช่น ประเทศอินเดียและประเทศ UAE นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
ในการประกอบกิจการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับบริษัทฯ และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทที่บริษัทฯ  
เข้าไปลงทนุต่างเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ซึง่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  

 บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตที่ดีด้วยเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี ้(1) การกระจายประเภทสินค้า 
ที่ผลิตให้ครอบคลมุสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้สม ่าเสมอ 
(2) การมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการผลิตและการควบคุมภายในพร้อมกับการบริหารที่รวดเร็วทนัการ (3) การก าหนด 
กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  (4) การประกอบธุรกิจในตลาดเฉพาะทาง (Niche Market)  
(5) การเตรียมพร้อมส าหรับอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปชัน้เดียวที่สามารถ 
น ากลบัมาใช้ได้ใหม่ และ (6) ความตัง้ใจที่จะพฒันาบริษัทฯ ให้เติบโตในอนาคต 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุและปิดการประชมุเมื่อเวลา 16.40 น. 
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 อนึ่ง หลงัจากเร่ิมประชมุเมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมท าให้จ านวน 
ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากเมื่อเร่ิมต้นการประชุมเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 32 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
220,428,806 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.85 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุง
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

 

 

 

      ลงชื่อ         ประธานที่ประชมุ 

             (นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา) 

                      ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ 
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(F 53-4)             

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 4 กันยายน 2562 

ข้าพเจ้าบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 253,817,676 บาท เป็น 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
72,732,324 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 72,732,324 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน
 การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 72,732,324 1.00 72,732,324 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป         
 (General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้ น เดิมของบ ริษั ทฯ 
ต ามสัด ส่ วนการถื อหุ้ น  
( Rights Offering)  โ ด ย 
ผู้ ถือหุ้ นสามารถจองซื อ้ 
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิได้ 

72,732,324 3.4898 
หุ้นสามญัเดมิ: 
1 หุ้นสามญั
เพิม่ทนุ 

11.00 14-15 และ 18-20 
พฤศจิกายน 2562 

(รวม 5 วนัท าการ) 

โปรดพิจารณา
เพิ่ ม เติ ม จ า ก
ห ม า ย เ ห ตุ
ด้านล่าง 

หมายเหตุ   

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 หุ้น  
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มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราจดัสรร 3.4898 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้น
สามญัเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.00 บาท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิได้ 
และ ในกรณีทีม่ีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณา
อ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยก าหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 10.7 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก
ของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 60 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อ 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่  
4 กันยายน 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กันยายน 2562) ซึ่งเท่ากับประมาณ 12.32 บาท 
(ข้อมลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)) (“ราคาตลาด”) 

ในการนี ้บริษัทฯ จะก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Record Date) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และก าหนดวันจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่  14-15 และ  
18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 

2. ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ แต่จะได้รับ
การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือหลงัจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน
การถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 

ในการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามญั
เพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิม  
ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้นเดิมที่เป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ ในราคาเดียวกันกบัหุ้น 
ที่ได้รับการจดัสรรตามสิทธิ โดยผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ตนจองซือ้เกินกว่าสิทธิพร้อม
กบัค่าจองซือ้หุ้นทีไ่ด้รับจดัสรรตามสดัส่วนในรอบแรก โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมากกว่า
หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิและช าระคา่จองซือ้หุ้นดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

2.2 ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในรอบแรก 
น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ทีจ่องซือ้เกินกว่า
สิทธิตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

2.2.1 ให้จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วน 
การถือหุ้นเดิมของผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็น
จ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร และในกรณีที่มีเศษของ
หุ้ นให้ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุ้ นที่จะจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นเดิม 
แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว  
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2.2.2 ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ 2.2.1 ให้จดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คูณ
ด้วยจ านวนหุ้ นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจ านวนหุ้ นที่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ 
ที่จะได้รับจดัสรร และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยจ านวนหุ้นที่จะจดัสรร 
จะไม่เกินจ านวนหุ้นทีผู่้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว 

ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจนกระทั่งมีการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ครบจ านวนหรือไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้ก่อน 

3. การจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นรายใด 
(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ของผู้ ถือหุ้ นรายดังกล่าว) ถือหุ้ นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็น 
การฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิจนมีผลท าให้สดัส่วนการถือครองหุ้นของตนเข้าข่ายต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้นคนดงักล่าวจะต้องด าเนินการตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องด้วย 

4. ในการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง  

 (1) การก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เช่น วิธีการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุน เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการช าระราคา ตลอดจนเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  

 (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนดังกล่าว และการลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน และเอกสารหลกัฐานใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอ 
ผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน า 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ  

 (3) การด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามสดัส่วน ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
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3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนดท์ 3 
โรงแรมแรมแบรนดท์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 19 
กนัยายน 2562 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ และด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแล้วภายใน 
14 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบ 

4.2 บริษัทฯ ด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดลุของบริษัทฯ อนัเนื่องจากการน าเงินทีไ่ด้จากการเพิม่ทนุส่วนใหญ่ไปช าระคืนหนี ้
เงินกู้ จากสถาบันการเงิน และ/หรือหนีอ้ื่น ๆ ประมาณ 800,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการช าระหนีจ้ะท าให้บริษัทฯ  
มีความพร้อมในการขยายธุรกจิและการเข้าซือ้กิจการในอนาคต  

5.2 เพื่อเพิม่สภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อนัเนื่องจากจ านวนหุ้นที่เพิ่มขึน้
ของบริษัทฯ 

5.3 เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบตัิเร่ืองทุนตามหลกัเกณฑ์ส าหรับการย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กล่าวคือ การมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต ่ากว่า 300,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะย้ายหุ้น
ของบริษัทฯ เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิม่ทนุจะช่วยให้งบดลุของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธรุกิจและการเข้าซือ้กจิการ
ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในประเทศที่บริษัทมีการลงทุนอยู่แล้ว (ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศ
ไทย) นอกจากนี ้หากหุ้ นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึน้ และบริษัทฯ สามารถย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ส าเร็จ บริษัทฯ จะขยายฐานของนักลงทุนได้กว้างมากขึน้ ซึ่งจะท าให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สะท้อนมูลค่าที่
แท้จริงได้ดียิ่งขึน้  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและ 
เงินส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการขยาย
ธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจใน 
การพิจารณาการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น  
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ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เร่ิมตัง้แต่วนัท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดทะเบียน
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฎเป็นผู้ ถือหุ้นในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผล ทัง้นีเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

7.2 อื่น ๆ  

-ไม่มี- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น 
เพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อราคา
หุ้นของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละราย ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
ทุกรายไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีผู้ ถือหุ้ นเดิมทุกราย 
ใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงในอตัราร้อยละ 2.4 
โดยสามารถค านวณผลกระทบ ได้ดงันี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 12.32 – 12.03 
 12.32 
= ร้อยละ 2.4 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากบั 

    = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น 
x จ านวนหุ้นที่เสนอขายเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น) 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายตามสดัส่วนการถือหุ้น 

   = (12.32 x 253,817,676) + (11.00 x 72,732,324) 
 253,817,676 + 72,732,324 
   = 12.03 บาทต่อหุ้น 

8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ภายหลังการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น  
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  
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อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ ถือหุ้นอื่น
ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่และ/หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ จนมีการจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว ซึ่งจะมี
สิทธิการออกเสียงลดลงประมาณ ร้อยละ 22.3 โดยสามารถค านวณได้ดงันี ้

= จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
= 72,732,324 
 253,817,676 + 72,732,324 
= ร้อยละ 22.3 

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning per share dilution)  

= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 
= 0.15 – 0.12 
 0.15 
= ร้อยละ 22.3 

 
โดย EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิ 
  จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว 
 = 38,418,040 
  253,817,676 
 = 0.15 บาทต่อหุ้น 
   
โดย EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิ 
  จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย 
 = 38,418,040 
  253,817,676 + 72,732,324 
 = 0.12 บาทต่อหุ้น 

  ก าไรสทุธิคิดจากก าไรสทุธิ 12 เดือนย้อนหลงั ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  
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ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิม่ทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้ นหรือก าไรต่อหุ้ นตามรายละเอียดข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น
มากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนีเ้งินกู้กบัสถาบนัการเงินและ/
หรือหนีอ้ื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่และลดภาระดอกเบีย้เงินกู้กับสถาบนัการเงิน และจะท าให้ฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ความคล่องตวัในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต  

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

 8.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ 
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น 

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น รวมทัง้ได้รับ
เงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจาก 
การเพิ่มทนุดงักล่าวไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดทีก่ล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น 

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทนุในกรณีที่เงนิได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทัง้หมด เนื่องจาก 
เป็นการด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อช าระคืนหนีเ้งินกู้ จากสถาบันการเงิน 
และ/หรือหนีอ้ื่น ๆ โดยจะท าให้งบดุลของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมใน 
การขยายธุรกิจและการเข้าซือ้กิจการในอนาคต และหากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ตามสดัส่วนการถือหุ้นไม่ครบเต็มจ านวน บริษัทฯ มีแผนที่จะช าระหนีเ้งินกู้ดงักล่าวให้มากที่สดุเพื่อลดภาระ
เงินกู้ของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็น
จ านวนเงินประมาณ 800,055,564 บาท 
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8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 
หรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามสัดส่วนเป็น 
การด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้จาก 
การเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งการด าเนินการตามที่ 
กล่าวมานีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 4 กนัยายน 2562 

2 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที ่2/2562 (Record Date) 

19 กนัยายน 2562 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 15 ตลุาคม 2562 

4 จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที ่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตั ิ
การเพิม่ทนุจดทะเบียน 

5 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
(Record Date) 

24 ตลุาคม 2562 

6 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 14-15 และ 18-20 
พฤศจิกายน 2562 
(รวม 5 วนัท าการ) 

7 จดทะเบยีนเพิ่มทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัสิน้สดุ
ระยะเวลาจองซือ้หุ้น 

10. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตัิหน้าทีด่งักล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
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ได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18  
แหง่พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

(นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา) 

ประธานกรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ 
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รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 2/2562 ในวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชมุแรมแบรนดท์ 3 โรงแรมแรมแบรนดท์ (Rembrandt) 
ตัง้อยู่เลขที่ 19 ซอยสขุมุวิท 18 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระการประชมุดงัรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ
ท่านใดท่านหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนท่านได้ 

1. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ที่อยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

อาย:ุ 61 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียในทกุวาระการประชมุ  

2. นายกติติภตั สุทธิสัมพทัน์ 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ที่อยู่: เลขที่ 84 แขวงส าเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

อาย:ุ 48 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มส่ีวนได้เสียในทกุวาระการประชมุ  

3. นายกรานต์ ฉายาวจิิตรศิลป์ 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ที่อยู่: เลขที ่2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อาย:ุ 47 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มส่ีวนได้เสียในทกุวาระการประชมุ  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 

                

  เขียนที_่____________________ 

                 วนัท่ี____ เดือน__________ 2562 

(1) ข้าพเจ้า _______________________________________________________ สญัชาติ _____________________ 

อยู่บ้านเลขที ่___________________________ ถนน _________________ ต าบล/แขวง __________________ 

อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย์ _________________ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ______________ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อาย ุ_____ ปี 

 บ้านเลขท่ี ___________________ ถนน __________________ ต าบล/แขวง _________________ 

 อ าเภอ/เขต __________________ จงัหวดั ________________ รหสัไปรษณีย์ ________________ 

 นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ อาย ุ61 ปี บ้านเลขท่ี 13/47 แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 นายกติติภตั สทุธิสมัพทัน์ อาย ุ48 ปี บ้านเลขท่ี 84 แขวงส าเหร่  
เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

 นายกรานต์ ฉายาวจิิตรศิลป์ อาย ุ47 ปี บ้านเลขท่ี 2 แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนดท์ 3 
โรงแรมแรมแบรนดท์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสขุมุวิท 18 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

  

 ลงชื่อ ผู้มอบฉนัทะ 

 ( ) 

  

 ลงชื่อ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

หมายเหตุ : ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
 

                 เขียนที_่____________________ 

                 วนัท่ี____ เดือน__________ 2562 

(1) ข้าพเจ้า _______________________________________________________ สญัชาติ _____________________ 

อยู่บ้านเลขที ่___________________________ ถนน _________________ ต าบล/แขวง __________________ 

อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย์ _________________ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ______________ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อาย ุ_____ ปี 

 บ้านเลขท่ี ___________________ ถนน __________________ ต าบล/แขวง _________________ 

 อ าเภอ/เขต __________________ จงัหวดั ________________ รหสัไปรษณีย์ ________________ 

 นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ อาย ุ61 ปี บ้านเลขท่ี 13/47 แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 นายกติติภตั สทุธิสมัพทัน์ อาย ุ48 ปี บ้านเลขท่ี 84 แขวงส าเหร่  
เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

 นายกรานต์ ฉายาวจิิตรศิลป์ อาย ุ47 ปี บ้านเลขท่ี 2 แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนดท์ 3 
โรงแรมแรมแบรนดท์ (Rembrandt) เลขที ่19 ซอยสขุมุวิท 18 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,182,324 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 255,000,000 บาท เป็นจ านวน 253,817,676 บาท โดยการตัด 
หุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 253,817,676 บาท เป็นจ านวน 326,550,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไข
เพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่ ม 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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 วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (หากมี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่า 
การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณี 
ที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ 
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

 ลงชื่อ ผู้มอบฉนัทะ 

 ( ) 

  

 ลงชื่อ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 
หมายเหตุ : ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ในการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนดท์ 3 โรงแรม 
แรมแบรนดท์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสขุมุวิท 18 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 วาระที่ ____ เร่ือง ____________________________________________________ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ ____ เร่ือง ____________________________________________________ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ ____ เร่ือง ____________________________________________________ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ ____ เร่ือง ____________________________________________________ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  

 ลงชื่อ ผู้มอบฉนัทะ 

 ( ) 

  

 ลงชื่อ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 

(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) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality                               residing/located at no.                      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambon/Khwaeng           Amphoe/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

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

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้
Holding a total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to                    votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 

 ordinary share of               shares   and have the rights to vote equal to     votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       preference share of shares   and have the rights to vote equal to                           votes 

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

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambon/Khwaeng                     Amphoe/Khet 
จงัหวดั                                 รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             
 หรือ/Or 
ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง                     อ าเภอ                     
Road                                   Tambon/Khwaeng                     Amphuoe/Khet   
จงัหวดั                                 รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of THB 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. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
  นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/Or 
  นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/Or 
  นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip) 
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น 
ค รั ้ง ที่  2/2562) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in  
Enclosure 3 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019) 
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเข้าประชมุ 
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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้ รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ในวนัที่ 15 
ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนดท์ 3 โรงแรมแรมแบรนดท์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019 on October 
15, 2019 at 3.00 p.m. at Rembrandt 3 Meeting Room, Rembrandt Hotel, No.19 Soi Sukhumvit 18, Sukhumvit Road, Klong Toei, Bangkok, 
10110, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 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          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        ordinary share of             shares     and have the rights to vote equal to                   votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share of shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting rights of votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

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

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
Agenda item no. 1 Message from the Chairman to the Meeting  
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda item) 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  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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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 255,000,000 
บาท เป็นจ านวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 1,182,324 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ  4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

Agenda item no. 3 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by THB 1,182,324, from the existing 
registered capital of THB 255,000,000 to THB 253,817,676, by canceling 1,182,324 authorized but unissued shares 
with a par value of  THB 1 per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the 
Company to be in line with the reduction of the Company’s registered capital 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
253,817,676 บาท เป็นจ านวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda item no. 4 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 72,732,324, from the existing 
registered capital of THB 253,817,676 to THB 326,550,000, by issuing 72,732,324 newly issued ordinary shares with 
a par value of THB 1 per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the increase of the Company’s registered capital 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of 72,732,324 newly issued ordinary shares of the Company with a par value 
of THB 1 per share to the existing shareholders on a pro rata basis 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระท่ี 6  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 6 To consider other business (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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. 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intentions 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. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท 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 …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
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. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

 Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business. 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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  ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ 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. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 
Proxy Appointment as a Shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited  

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ในวนัที่ 15 ตลุาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชมุแรมแบรนดท์ 3 โรงแรมแรมแบรนดท์ (Rembrandt) 
เลขที่ 19 ซอยสขุมุวิท 18 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019 on October 15, 2019 at 3.00 p.m. at Rembrandt 3 Meeting Room, 
Rembrandt Hotel, No.19 Soi Sukhumvit 18, Sukhumvit Road, Klong Toei, Bangkok, 10110, or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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ค ำชีแ้จงวธิีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวนัประชุม 

วิธีกำรมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมเพื่อให้ท่านลงนาม
ด้วยแล้ว ท่านอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. โดยบริษัทฯ เสนอแนะให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบคุะแนนเสียงส าหรับแต่ละวาระการประชมุ 
ในกรณีที่ท่านเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงัฝ่าย
เลขานกุารบริษัทของบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2562 

กำรลงทะเบียน และเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย 
บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมในวันจัดประชุมได้ตัง้แต่ เวลา 14.00 น.  
โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชุมพร้อมกับเอกสารประกอบ
อื่น ๆ ดงัต่อไปนี ้มาแสดง ณ จดุลงทะเบียน  

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

1. กรณีมำประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 
บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ ถือหุ้น  

2. กรณีมอบฉันทะ 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว 

(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ) หรือหนัง สือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ )  ของผู้ ถือหุ้ น  และของ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
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• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

1. กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจมำประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 
บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจ  

(ค) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ไม่เกิน 30 วันก่อน 
วนัประชมุ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ 

2. นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว 

(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 
บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจ และของ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ง) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ไม่เกิน 30 วันก่อน 
วนัประชมุ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ 

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น 

1. เอกสำรหลักฐำนจำกคัสโตเดียน (Custodian) 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน  และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  
และลงลายมือชื่อผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้ มอบฉันทะ และ 
ผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันทีข่องหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักล่าว 

(ข) หนงัสือยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
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(ค) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้ มีอ านาจ 
กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจ 
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตน (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(จ) เอกสารแสดงตน (บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. เอกสำรหลักฐำนจำกผู้ถือหุ้น 

(ก) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ 
มอบฉนัทะแทน 

(ข) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาเอกสารแสดงตน  (บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ ถือหุ้ น และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจ 
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม 
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) 

- ส าเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจ 
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง  และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศควร 
มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบัลิค 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัท่ีสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้น้อยกว่า 
หนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือ ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว  
ซึง่คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็นที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ 
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่  วัน เวลา ระเบียบ 
วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ือง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าว  
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุ ไม่น้อยกว่าสามวนั 

ข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนงัสือ
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี ) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
นัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานดัไปแล้ว
คร่ึงชัว่โมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชมุหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั 

มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 (ค) การท า การแก้ไข หรือการเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

 (ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

 (จ) การเข้าร่วมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 

 (ช) การเพิ่มทนุ หรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  

 (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 (ญ) การปรับโครงสร้างหนี ้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงสร้างแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
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ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้
จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้ามี) 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่น  
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 

 

 

 

ห้องประชมุแรมแบรนดท์ 3 โรงแรมแรมแบรนดท์ (Rembrandt) 
 เลขที ่19 ซอยสขุมุวิท 18 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 


