
มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุม

1. บริษัท ขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูถือหุนท่ีเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุมเส่ียง ตามประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุข นอยกวา 14 วัน กอนวันเขารวมการประชุม

2. บริษัท ขอความรวมมือใหผูถือหุน แมไมใชผูทีอ่ยูในกลุมเส่ียง มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทแทน

การเขาประชุมดวยตนเอง ดวยแบบฟอรมมอบฉันทะตามเอกสารแนบ

3. บริษัท ขอความรวมมือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขารวมประชุม ปฏิบัติตามคําแนะนําของ

เจาหนาท่ีของบริษัทในการตรวจคัดกรองเบ้ืองตนบริเวณหนาหองประชุม และสวมใสหนากากอนามัยตลอด

ระยะเวลาท่ีเขารวมประชุม

4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ ไมอนุญาตใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขารวมประชุมท่ีมีความเส่ียง ดังกลาว

จากการคัดกรองเขาในหองประชุม (ในกรณีท่ีมาดวยตนเองมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระได)

ท้ังน้ี บริษทั ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมตอไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จาํกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

วันอังคารที่ 21เมษายน 2563เวลา 15.00น.

ณหองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ
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เร่ือง เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2ประจําป 2562

2. รายงานประจําป 2562

3. ขอมูลบุคคลที่ไดรบัการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ

4. นิยามของกรรมการอิสระ

5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563

6. ขอมูลผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชี

7. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

8. รายชื่อกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะ

9. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

10. คําช้ีแจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน

11. รายละเอยีดรหัส คิวอาร (QRCode) และแบบฟอรมขอรูปเลมรายงานประจําป

12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ไดมีมติใหมี

การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563ในวันท่ี 21เมษายน2563เวลา15.00น.ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ

เลขที่  3 /250  ซอยมหาดเ ล็ก หลวง  2  ถนนราชดํ า ริ  แข วงลุมพินี  เ ขตปทุม วัน  กรุ ง เทพม หานคร  10330

เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

การลงคะแนน เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2 ประจําป 2562

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2ประจําป 2562ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)ภายใน14 วันนับแตวันประชุม และตอกระทรวง

พ า ณิ ช ย ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด  ต ล อ ด จ น ไ ด เ ผ ย แ พ ร

ในเว็บไซตของบริษัทฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเสนอ

ใหที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  2
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ประจําป 2562 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2

ประจําป 2562ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ไวอยางถูกตองครบถวนแลว จึงเห็น

ควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 3 พิจารณารับรองผลการดําเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 สิ้นสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2562

ขอเท็จจริงและเหตุผล รายละเอียดผลการดําเนินงานและงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีไดปรากฎในสวนของ บทวิเคราะหของฝาย

จัดการ และ งบการเงินของรายงานประจําป โดยงบการเงินไดผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว และไดจัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมกับหนังสอืเชิญประชุมตาม เอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบ

บัญชี โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทวามีความถูกตองตามที่

ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว ท่ีประชุมผูถือหุนจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกลาว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล

สําหรับป 2562

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการ

แกไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และขอบังคับของบริษัทขอท่ี 47

กําหนดใหบริษทัตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาเงินสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบริษัท สํารองดังกลาวเปนสํารองท่ีไมสามารถจัดสรร

ใหแกผูถือหุนได

ในป 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมจํานวน 138.84ลานบาท และงบการเงิน
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เฉพาะกิจการ จํานวน 62.05ลานบาท โดยในป 2562 บริษัทมีการจัดสรรกําไรสุทธิเปน

ทุนสํารองตามกฎหมายแลวจํานวน 28.605 ลานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา 3.105

ลานบาท ซ่ึงคิดเปนประมาณ รอยละ 5 ของกําไรสุทธิของบริษัทจากการต้ังสํารอง

เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท

สําหรับการจายเงินปนผลประจําป 2562 น้ันตามมาตรา 115 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จํากัด กําหนดวา บริษัทจะจายเงินปนผลไดจากเงินกําไรเทานั้น ในกรณีที่บริษัทมีผล

ขาดทุนสะสมอยู หามมิใหบริษัทจายเงินปนผล

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของ

กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายทั้งนี้การจายเงิน

ปนผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยู กับผลประกอบการแผนการขยายธุร กิจ

สภาพคลองความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคตโดยใหอํานาจคณะกรรมการ

ของบริษทัพจิารณาและการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ

หุน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี

1. จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 3.105 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 5

ของกําไรสุทธิของบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท

2. จายเงินปนผลประจําป 2562 จากผลประกอบการป 2562 โดย

· จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.125 บาท สําหรับผูถือหุนสามัญรวม

ไมเกิน 326.55 ลานหุน รวมเงินปนผลจายไมเกิน 40.82 ลานบาท ซ่ึงคิดเปน

รอยละ 30 และ 69ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และทุนสํารอง

ตามกฎหมาย ของงบการเงินรวม และงบการเงินบริษัท ตามลําดับ ซ่ึงเปนไป

ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

· ในการจายเงินปนผลดังกลาว สําหรับกรณีทั่วไป บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จาย

ในอัตรารอยละ 10 หรือ 0.0125 บาทตอหุน เงินปนผลสุทธิที่ผูถือหุนจะไดรับ

เทากับ 0.1125 บาท ตอหุน

บริษัทจะกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม

2563 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
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ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

เงินปนผลตอหุน )บาท( 0.21 0.13 - 0.125

จํานวนหุนสามัญ (ลานหุน) 253.82 253.82 253.82 326.55

อัตราการจายเงินปนผล (%) 51.98% 30.72% N/A 30.07%**

อัตราผลตอบแทนเงินปนผล (%)* 2.90% 1.12% N/A 1.25%

*อัตราผลตอบแทนเงินปนผลคํานวณจากราคาปดในแตละชวงระยะเวลาของการดําเนินงานในปน้ันๆ
**คิดจากกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทของงบการเงินรวม

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ

ในป 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล ขอบังคับของบรษิัทขอที่ 18 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ

ลาออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 (หรือใกลเคียง) โดยกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนาน

ที่สุดเปนผูออกในปนี้ บริษัทมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  3 ทาน

คือ

1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน กรรมกา รอิสระ  กรรมกา รตรวจส อบ  แ ล ะ

กรรมการ สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน

3. นายอนิล กมุาร โคลิ กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท

ขอ 30 กําหนดวา หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน

การแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปน

หุนสวนไมจัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ

บริษทัอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุม

ผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

นอกจากนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติ
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เหมาะสม เพ่ือรับการคัดเลือกเปนกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตางๆ สําหรับ

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป อยางไรก็ตาม ไมมีผู ถือหุนรายใดเสนอรายช่ือ

กรรมการหรือระเบยีบวาระเขามายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงาน

ของบริษัท ตลอดจนไดพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของ

กรรมการท่ีครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระแลวเห็นวากรรมการท้ัง 3 ทาน

ซ่ึงไดแก 1)  นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน  2)  นายกรานต  ฉายาวิจิตรศิลป  และ

3) นายอนิล กุมาร โคลิ เปนผูท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณท่ีจําเปนตอ

การดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ 3

ทาน ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตออีก

วาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือแตละทาน ตามเอกสารแนบ 3)

นอกจากนี้  คณะกรรมการไดพิจารณาแลววา  นายกิตติภัตสุทธิ สัมพัทน  และ

นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป ซึ่งไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

สามารถใหความเห็นไดอยางอสิระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ จึงเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ กรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ค า ต อ บ แ ท น  แ ล ะ ใ ห

นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป เปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ตอ อีกวาระด วย  (รายละเ อียดนิยามกรรมการ อิสระของบริษัท  ปรากฎตาม

เอกสารแนบ 4) รายละเอยีดกรรมการและตําแหนงท่ีเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ัง

ใหเขาดํารงตําแหนงอกีวาระหน่ึงมี ดังตอไปนี้

1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน กรรมกา รอิสระ  กรรมกา รตรวจส อบ  แ ล ะ

กรรมการ สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน

3. นายอนิล กมุาร โคลิ กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนโดยลงมติรับรองเปนรายบุคคล โดยกรรมการ ลําดับท่ี 1

และ 2 เปนกรรมการอิสระที่ไมสามารถรับมอบฉันทะจากผูถือหุนไดในการลงมติในวาระ

นี้
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดพิจารณากําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจาย

คาตอบแทนกรรมการ ตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผล

ประกอบการของบรษิัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดพิจารณาจากความเหมาะสม ของภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกําไรสุทธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2563 ดังมีรายละเอียด ปรากฎใน เอกสารแนบ 5

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2563 และกาํหนดคาสอบบัญชี

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

ประจําป  2563 ตามมาตรา  120 แหง  พ.ร.บ . บริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ

ขอ 41 (5)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา แตงต้ังให

1) นางสาว รุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ

2) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ

3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ

4) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2563 โดยใหคนใด

คนหนึ่งเปนผูสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นตองบการเงิน ลงนามในรายงาน

การสอบบัญชี และอื่นใดที่เกี่ยวของของบริษัท

ในกรณีที่ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท

สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

แทนได (ทั้งนี้ ใน 5 ปที่ผานมา นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล เปนผูตรวจสอบ และ
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แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทป 2561 – 2562, นางสาว รุงนภา เลิศสุวรรณกุล

เปนผูตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทป  2559 – 2560 และ

นางสาว พิมพใจ มานิตขจรกิจ เปนผูตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัทป 2558)

พรอมกันนี้ ไดกําหนดคาตรวจสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2563 สําหรับบริษัทเปน

จํานวนเงินไมเกิน 2,790,000 บาท ซ่ึงเทากับคาสอบบัญชีสําหรับป 2562

หนวย:บาท ป 2561 ป 2562 ป 2563

คาสอบบัญชี 2,200,000 2,790,000 2,790,000

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูสอบบัญชีที่มีรายช่ืออยูในรายช่ือผูสอบบัญชีที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย

ผูสอบบัญชีไมไดเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท

รวมทั้งไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูที่ เ ก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และในป  2562 บริษัทไมไดมีการจาย

คาตอบแทนอื่นใดใหกับผูสอบบัญชีนอกเหนือจากคาสอบบัญชี รายละเอียดเกี่ยวกับ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตาม เอกสารแนบ 6

การลงคะแนน มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี)

บทบัญญัติมาตรา105 แหงพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัดกําหนดไววา เม่ือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาวาระ

การประชุมตามระเบียบวาระที่แจงไวในหนัง สือเ ชิญประชุมเ รียบรอยแลวผู ถือหุนซ่ึงมีหุนรวมกันไมนอยกวา

หน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดสามารถขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน

หนังสือเชิญประชุมก็ไดโดยบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นหรือซักถามในเร่ืองอื่นๆนอกเหนือจาก

ที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได

ในการนี้ บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563พรอมเอกสารประกอบ

การประชุมไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.thaiplaspac.comดวยแลว จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ เขารวม

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันท่ี21 เมษายน 2563เวลา 15.00น. ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี

3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330โดยแผนท่ีของสถานท่ีจัด

ประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่น

เขาประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบก . หรือแบบข.

http://www.thaiplaspac.com/
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แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยแบบของหนังสือมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 7ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย

ตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมและออกเสียงแทนตน

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายช่ือปรากฏตามเอกสารแนบ 8 โดยใชแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบข. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯเพื่อเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถือหุนไดและ

สงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. พรอมเอกสารประกอบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 มายังฝายเลขานุการ

บริษัทของบริษัทฯ เลขที่  77 ซอยเทียนทะเล  30 ถนนบางขุนเทียน  แขวงทาขามเขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารดังกลาว จึงขอความรวมมือโปรดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ

พรอมเอกสารประกอบใหบริษัทฯ ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563

บริษัทฯ ขอเสนอแนะใหผู ถือหุนศึกษาคําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ และเอกสาร

ท่ีผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 10โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุม

ตามขอบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 9 และเพื่อใหการลงทะเบยีนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2563 เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและเรียบรอย บริษัทฯ จะเปดใหทานผู ถือหุนและผู รับมอบฉันทะ

ลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมในวันจัดประชุมได ต้ังแตเวลา14.00 น. ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะใชระบบ  Barcode

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ ดังนั้น จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม

การลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพรอมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10

อนึ่ง บ ริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู ถือหุนที่ มี สิทธิ ในการเขารวมประชุมสามัญผู ถือหุน

ประจําป 2563 (Record Date) ในวันที่ 20มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

(นายเควิน คูมาร ชารมา)

ประธานกรรมการบริษทั
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2562

บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

________________________________________________________________________________

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม

การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2562ของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00น. ณ หองประชุมแรมแบรนดท 3 โรงแรมแรมแบรนดท (Rembrandt)

เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เร่ิมการประชุม

นายธรีพล สูญพนไรทําหนาที่เปนเลขานุการท่ีประชุม โดยเลขานุการท่ีประชุมแจงใหที่ประชุมทราบถึงขอมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับจํานวนทุนและหุนของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 255,000,000.00 บาท

แบงออกเปน 255,000,000 หุน

ทุนชําระแลว 253,817,676.00 บาท

เปนหุนที่ออกและจําหนายแลว 253,817,676 หุน

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท

โดย ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเมื่อวันที่19 กันยายน 2562นั้น บริษัทฯ มีผูถือหุนรวมจํานวน711ราย แบงเปนผู

ถือหุนสัญชาติไทยจํานวน 703ราย ถือหุนรวมกัน 229,619,426หุน หรือคิดเปนรอยละ 90.50ของจํานวนหุนที่จําหนายได

แลวท้ังหมดของบริษัทฯ และผูถือหุนสัญชาติตางดาวจํานวน 8ราย ถือหุนรวมกัน 24,198,000หุน หรือคิดเปนรอยละ 9.50

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 138ราย

โดยเปนผูถือหุนท่ีมาดวยตนเองจํานวน 41 ราย และเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนจํานวน 97 ราย นับจํานวนหุน

ไดทั้งสิ้น218,473,123 หุน หรือคิดเปนรอยละ 86.07ของจํานวนหุนที่ จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ครบเปน

องคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับขอ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุม

ไมนอยกวายี่สิบหาราย และตองมหีุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ

นายเควิน คูมาร ชารมา ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ ทําหนาที่เปนประธาน

ที่ประชุม (“ประธานฯ”)โดยประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ

ท่ีเขารวมประชุมดังน้ี

เอกสารแนบ 1
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กรรมการท่ีเขารวมประชุม

1. นายเควิน คูมาร ชารมา ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาทีบ่ริหารกลุมบริษัทฯ

2. นายธีรวิทย บุษยโภคะ กรรมการ / กรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมธุรกิจ

ประเทศไทย

3. นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

4. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน

5. นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  /

กรรมการตรวจสอบ

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

7. นายยาโชวาดัน โลเฮีย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

8. นายอานลิ กุมาร โคลิ กรรมการ/ ประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายเทคนิค

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม

1. นายวรพงษ วุฒิพฤกษ ประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ

2. นายคณิต ธนาวุธิไกร ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี

ท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุม

1. นางสาวอรวรรณเตชวัฒนสิริกุล ผูสอบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

2. นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด

3. นายธีรภัทรเกษมพันธกุล ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

จากนั้น ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายธีรวิทย บุษยโภคะ กรรมการผู จัดการ เปนผู ดําเนินการประชุม

โดยนายธรีวิทย บุษยโภคะไดขอให นายธีรพล สูญพนไร เลขานุการในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑการ

ออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามขอบังคับขอ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุน

ที่ตนเองถืออยู โดยหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง

2. เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ไดนําระบบบารโคดมาใช

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเขาประชุม

3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยหรือ

งดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น หากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
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ใหทานลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พรอมท้ังลงลายมือช่ือกํากับ

การออกเสียง แลวยกมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน สําหรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

ที่ออกเสียงเห็นดวยไมตองสงบัตรลงคะแนนโดยบริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ไมไดสง

บัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นดวย อยางไรก็ดี บริษัทฯ ขอใหผูถือหุนหรือ

ผูรับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นดวยทําเคร่ืองหมายเห็นดวยในบัตรลงคะแนน และสงบัตรลงคะแนน

ดังกลาวใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ หลังเสร็จส้ินการประชุม

4. กรณีผูรับมอบฉันทะที่ไดมีการลงคะแนนเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะเรียบรอยแลวนั้น จะไมมีการแจก

บัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดทีร่ะบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไวใหนั้น

5. บัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะไมนํามาเปนฐานในการนับคะแนน ยกเวนในวาระที่  3และ

วาระที ่4ซึ่งจะนําบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย มานับรวมเปนฐานในการนับคะแนนเสียง

ดวย

6. กรณีท่ีจะถือเปนบัตรเสีย คือ

6.1 การลงคะแนนเสียงเกินกวาหน่ึงชอง

6.2 การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวนกรณีคัสโตเดียน)

6.3 การลงคะแนนเสียงโดยไมมีลายมือช่ือกํากับ

6.4 กรณีขีดฆาแกไขการลงคะแนน แตไมลงลายมือช่ือกํากับการขีดฆา

6.5 กรณีมีการขีดฆาบัตรท้ังบัตร

กอนลงมติในแตละวาระ บริษทัฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของ

กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการน้ี โปรดยกมือพรอมท้ังแจงช่ือและนามสกุลของทานกอนการซักถามหรือ

แสดงความคิดเหน็ตอไป

ในการประชุมคร้ังนี้ นายธีรวิทย บุษยโภคะไดประกาศเชิญชวนใหผูถือหุนรายยอยสงตัวแทนจํานวน  2ราย

เพื่อเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ คุณรัชนีรัตนพันธและคุณมนภัสสร สุภาศรี ไดแสดงความประสงค

เปนพยานในการตรวจนับคะแนนนอกจากนี้นางสาวสุพิชญา ณีศะนันทตัวแทนจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล

จํากัดทําหนาท่ีเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้น นายธีรวิทย

บุษยโภคะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปน้ี

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เขารวมประชุมในคร้ังน้ีและแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นควรใหมีการเรียกประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน
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72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน253,817,676 บาท เปนจํานวน326,550,000 บาท โดยการออก

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน72,732,324หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1บาท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน

ดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนโดยผูถือหุนสามารถจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิไดดังที่จะเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตาม

ส่ิงท่ีสงมาดวย 2ของหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลวทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นวาขอมูลที่ปรากฏ

ในเอ กสารดังกลาวมีความเพียงพอที่ จะให ผู ถื อหุน เขา ใจการเ พิ่มทุนตามที่ เสนอแ ละสามารถตัดสินใจได

อยางเหมาะสม

วาระน้ีเปนวาระแจงเพือ่ทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระน้ี

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

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562

นายธีรวิทย บุษยโภคะแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่

1/2562ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  4 กรกฎาคม 2562 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม ตลอดจนไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ

เรียบรอยแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 1 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่  1/2562ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่

4 กรกฎาคม 2562ไวอยางถูกตองครบถวนแลว จึงเห็นควรเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเก่ียวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถามจึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่  1/2562

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 218,478,723 100.00

ไมเห็นดวย 0 0.00

งดออกเสียง 0 0.00

บตัรเสีย 0 0.00

รวม (141ราย) 218,478,723 100.00

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน
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******************************************************************************************************************************

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,182,324บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 255,000,000 บาท เปนจํานวน 253,817,676บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมได

ออกจําหนายจํานวน 1,182,324 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายธรีวิทย บุษยโภคะแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ โดยการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งจะนําเสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 5 ในการนี้ บริษัทฯ มีหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน

1,182,324 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แกไข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ซ่ึงกําหนดวา บริษัทมหาชนจํากัดจะเพ่ิมทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวได

โดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้นเมื่อหุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลวหรือในกรณีที่ มี

หุนที่ยังจําหนายไมครบ หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,182,324บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน255,000,000บาทเปนจํานวน253,817,676บาทโดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน

1,182,324 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ1บาทโดยภายหลังการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้นจํานวน

253,817,676 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 253,817,676 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเ บียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดขางตน บ ริษัทฯ

มีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯขอ4. โดยใหใชขอความดังตอไปนี้แทน

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 253,817,676บาท (ส อ ง ร อ ย ห า สิ บ ส า ม ล า น

แป ด แ ส นห นึ่ ง ห ม่ืน เ จ็ ด พั น

หกรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)

แบงออกเปน 253,817,676หุน (ส อ ง ร อ ย ห า สิ บ ส า ม ล า น

แป ด แ ส นห นึ่ ง ห ม่ืน เ จ็ ด พั น

หกรอยเจ็ดสิบหกหุน)

มูลคาหุนละ 1บาท (หนึ่งบาทถวน)

โดยแยกออกเปน:

หุนสามัญ 253,817,676 หุน (ส อ ง ร อ ย ห า สิ บ ส า ม ล า น

แปดแสนหนึ่ งห ม่ืน เจ็ด พัน

หกรอยเจ็ดสิบหกหุน)

หุนบุริมสิทธิ - หุน (- หุน)”
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ทั้งนี้ใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหดําเนินการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห

สนธิของบริษทัฯ ตอกรมพฒันาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง

ของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน

1,182,324บา ท จ า ก ทุ น จ ด ท ะเ บี ย น เ ดิ ม จํ า น วน 255,000,000บ า ท เ ป น จํ า น วน 253,817,676บ า ท โ ด ย ก า ร ตั ด

หุนจดทะเบียนท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน1,182,324 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ1 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเก่ียวกับวาระนี้ แตไมมีผูใดแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถามจึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามท่ี

เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 218,478,825 100.00

ไมเห็นดวย 0 0.00

งดออกเสียง 0 0.00

บตัรเสีย 0 0.00

รวม (144ราย) 218,478,825 100.00

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน

เสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 253,817,676 บาท เปนจํานวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

จํานวน 72,732,324 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นาย ธีร วิทย  บุษยโภคะแจ ง ใหที่ป ระ ชุมทราบว าเนื่ อ งจากบ ริษัทฯมีความประสงคที่ จะระดมทุน

โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนซึ่งจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไปในวาระท่ี  5ดังน้ัน เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกลาว บริษัทฯ
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มีความจําเปนตองดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน  72,732,324บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  253,817,676

บาท เปนจํานวน 326,550,000 บาทโดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 72,732,324หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1บาท

วัตถุประสงคในการใชเงินทุนจากการเพ่ิมทุน มีดังนี้

1) เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงของงบดุลของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการนําเงินท่ีไดจากการเพ่ิมทุนสวนใหญ

ไปชําระคืนหน้ีเงินกูจากสถาบันการเงิน และ/หรือหน้ีอ่ืน ๆ ประมาณ  800,000,000 บาท ซ่ึงภายหลัง

การชําระหน้ีจะทําใหบริษทัฯ มีความพรอมในการขยายธุรกิจและการเขาซ้ือกิจการในอนาคต

2) เพื่อเพิ่มสภาพคลองของหุนของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ อันเนื่องจากจํานวน

หุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ

3) เพื่อใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติเร่ืองทุนตามหลักเกณฑสําหรับการยายหุนของบริษัทฯ เขาซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยฯ กลาวคือ การมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมตํ่ากวา  300,000,000 บาท เน่ืองจากบริษัทฯ

มีความประสงคท่ีจะยายหุนของบริษัทฯ เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ

ทั้งนี้  รายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย  2ของหนังสือ

เชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

นอกจากน้ีเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯดังรายละเอียดขางตน บ ริษัทฯ

มีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯขอ4. โดยใหใชขอความดังตอไปนี้แทน

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 326,550,000บาท (สามรอยยี่สิบหกลานหาแสน

หาหมื่นบาทถวน)

แบงออกเปน 326,550,000หุน (สามรอยยี่สิบหกลานหาแสน

หาหมื่นหุน)

มูลคาหุนละ 1บาท (หนึ่งบาทถวน)

โดยแยกออกเปน:

หุนสามัญ 326,550,000 หุน (สามรอยย่ีสิบหกลานหาแสน

หาหมื่นหุน)

หุนบุริมสิทธิ - หุน (- หุน)”

ทั้งนี้ใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหดําเนินการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห

สนธิของบริษทัฯ ตอกรมพฒันาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง

ของนายทะเบียน



16

นอกจากนี้ ประธานฯ ไดช้ีแจงเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ และวัตถุประสงคการเพ่ิมทุนเพิ่มเติม โดยมี

รายละเอียดดังน้ี

บริษัทฯ มีเปาหมายท่ีจะทําให EBITDA ของบริษัทฯ เติบโตข้ึนจากเดิมเปน 2 เทาภายในระยะเวลา4-5 ปนับจาก

ป 2559 ท้ังน้ี หากบริษัทฯ สามารถรักษาผลประกอบการในคร่ึงปหลังของป 2562 ใหมีจํานวนใกลเคียงกับผลประกอบการ

ของในคร่ึงปแรกของป 2562 ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 308,000,000 บาท บริษัทฯ ก็จะสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวได

ภายในป 2562

บริษัทฯ มีการลงทุนใน 3 ประเทศ โดยมุงเนนผลิตภัณฑคงรูปและเวชภณัฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได  100%

เมื่อ 3 ปกอน รายไดของบริษัทฯ มาจากประเทศไทย โดยในปจจุบันประเทศไทยเหลือสัดสวนเพียงไมถึงคร่ึงหน่ึง โดย

บริษัทฯใหความสนใจในตลาดเกิดใหมทีมี่การเติบโตสูง เชน ประเทศอินเดีย ซ่ึงมีฐานลูกคาท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงมีท้ัง

ลูกคารายใหญในกลุม FMCG และ ธุรกิจเวชภัณฑ และธรุกิจในทองถ่ินในหลายภูมิภาค

หลังจากนั้น ประธานฯ ไดอางถึงแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับพลาสติกของของ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

ของบริษัทUnileversGlobalกลาวคือ 1) less plastic 2) better plastic และ 3) more recycled material ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวทางในการขับเคล่ือนธุรกิจพลาสติกของบริษัทฯ ไดแก 1)Light weightingคือการใชเทคโนโลยีเพื่อลดน้ําหนักของ

พลาสติกหรือการใชเม็ดพลาสติกใหนอยลง2)Only good plasticคือการเลือกใชพลาสติกที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม

และละเวนการใชพลาสติกประเภทหลายช้ัน และ  3)Introducing post-consumer recycled resinsคือการใชพลาสติก

PCR (Post-Consumer Recycled) ซ่ึงเปนการนําบรรจุภัณฑท่ีใชแลวกลับมาใชใหม

ประเทศอินเดียเปนอีกหนึ่งประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตสูง ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของประชากรนี้จะชวยใหธุรกิจของ

บริษัทในประเทศอินเดียเติบโตขึ้นได และบริษัทฯ มีทีมงานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่ดําเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย

สุดทายนี้ ประธานฯ ไดกลาวถึงเหตุผลของการเพิ่มทุน ดังนี้ 1) บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะทําให EBITDA เติบโตขึ้น

เปน 2 เทาภายในระยะเวลา5 ปขางหนาและมีเปาหมายท่ีจะรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ไวที่ 1.5 เทา 2)

บริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะยายหุนของบริษัทฯ เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงคุณสมบัติประการหน่ึงของการเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ คือการมีทุนจดทะเบียนต้ังแต 300,000,000 บาทข้ึนไป และ 3) บริษัทฯ ตองการเพ่ิมสภาพ

คลองของหุนของบรษิัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน

72,732,324บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน253,817,676 บาทเปนจํานวน326,550,000 บาทโดยการออก

หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน72,732,324 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ1 บาทและการแกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ

ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเก่ียวกับวาระนี้ ซึ่งมีผูถือหุนแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถามโดยไดสรุปคําถามไวสวนทายของรายงานการประชุม หลังจากน้ันกรรมการผูจัดการจึง

ขอใหทีป่ระชุมลงมติในวาระน้ี



17

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและการแกไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 218,478,825 100.00

ไมเห็นดวย 0 0.00

งดออกเสียง 0 0.00

บตัรเสีย 0 0.00

รวม (144ราย) 218,478,825 100.00

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน

เสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระท่ี5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน72,732,324 หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน

นายธีรวิทย บุษยโภคะแจงใหที่ประชุมทราบวาเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทนุจํานวน 72,732,324 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

ส่ิงท่ีสงมาดวย 2ของหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลวในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯจํานวน72,732,324หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ1 บาทใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในอัตราจัดสรร

3.4898 หุนสามัญเดิมตอ1หุนสามัญเพ่ิมทุนและในราคาเสนอขายหุนละ 11.00บาทโดยผูถือหุนสามารถจองซ้ือหุนสามัญ

เพิ่มทุนเกินกวาสิทธิไดและในกรณทีี่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง

ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผู ถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนขางตนบริษัทฯ

ไดพิจารณาอางอิงตามราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ โดยกําหนดสวนลดประมาณรอยละ  10.7 ของราคา

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ยอนหลัง 60 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ

ใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯซ่ึงตรงกับ

วันท่ี 4 กันยายน 2562(กลาวคือ ระหวางวันท่ี 7 มิถุนายน ถึงวันท่ี 3 กันยายน 2562) ซ่ึงเทากับประมาณ12.32 บาท

(ขอมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ)

ในการนี้บริษัทฯจะกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน

(Record Date)ในวันท่ี  24 ตุลาคม  2562 และกําหนดวันจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในระหวางวันท่ี 14-15 และ

18-20 พฤศจิกายน 2562(รวม 5 วันทําการ)
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ทั้งน้ี ผูถือหุนเดิมแตละรายอาจจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวขางตนได

แตจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิก็ตอเม่ือมีหุนเหลือหลังจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ

ตามสัดสวนการถือหุนในรอบแรกแลว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย  2ของ

หนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเหตุผล ความจําเปน แผนการใชเงิน ความสมเหตุสมผลและผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนดังกลาวแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน72,732,324หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ1 บาทใหแกผู

ถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนโดยผูถือหุนสามารถจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิไดทั้งนี้ รายละเอียดความเห็น

คณะกรรมการบริษัทปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2ของหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเก่ียวกับวาระนี้ ซึ่งมีผูถือหุนแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคําถามโดยไดสรุปคําถามไวสวนทายของรายงานการประชุม หลังจากน้ันกรรมการผูจัดการจึง

ขอใหทีป่ระชุมลงมติในวาระน้ี

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน

72,732,324 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนตามที่เสนอ

ดวยคะแนนเสียงดังน้ี

มีผูถือหุนท่ี จํานวน (เสียง) คิดเปนรอยละ

เห็นดวย 218,478,825 100.00

ไมเห็นดวย 0 0.00

งดออกเสียง 0 0.00

บตัรเสีย 0 0.00

รวม (144ราย) 218,478,825 100.00

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

******************************************************************************************************************************
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วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี)

นายธีรวิทย บุษยโภคะไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมท่ีแจงในหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว

ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด สามารถขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกเหนอืจากท่ีกําหนดไวในหนงัสือเชิญประชุมได อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระเพิม่เติมตอท่ีประชุมแตอยางใด

จากน้ันบริษทัฯไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเร่ืองตางๆเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ

แตไมมีผูใดแสดงความคิดเหน็และซักถามคําถาม

เม่ือไมมีผูใดแสดงความคิดเห็นนายธีรวิทย บุษยโภคะไดกลาวเชิญใหประธานฯ กลาวปดการประชุม

โดยประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมและปดการประชุมเม่ือเวลา 17.18น.

อน่ึง หลังจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 15.00 น. ไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเขารวมประชุมเพ่ิมเติมทําใหจํานวน

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มตนการประชุมเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน  6 ราย นับรวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน

218,478,825 หุน หรือคิดเปนรอยละ 86.08ของหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดทําการปรับปรุง

จํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระเพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงและเปนไปตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คําถาม / คําตอบ

1. คําถาม : นายธํารงอนันตทวีผล ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา(1) ขอใหบริษัทฯ ช้ีแจงเก่ียวกับการ

ลดภาษีที่ประเทศอินเดีย (3)ขอใหบริษัทฯ อธิบายหลักเกณฑของตลาดหลักทรพัยในเร่ืองของ

จํานวนผูถือหุน

คําตอบ : (1) ภาษีเงินไดธุรกิจลดลงจาก รอยละ 30 เปนรอยละ 22 โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2562 ซ่ึง

บริษัทฯ จะทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดและเงื่อนไข อัตราภาษีใหม (2) ตองมีผูถือหุน

รายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซ่ึงบริษัทฯตองไปเพิม่จํานวนผูถือหุนในอนาคต

2. คําถาม : นายอนุ วองสารกิจ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา (1) เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจใน

ปจจุบนัไมคอยดี ขอใหช้ีแจงแผนในการดําเนินธุรกิจ (2) เหตุผลท่ีบริษัทฯ ประสงคจะเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

คําตอบ : (1) บริษัทฯ มีการลงทุนใน 3 ประเทศ ซ่ึงมุงเนนในผลิตภัณฑคงรูปท่ีสามารถในกลับมาใชได 100%

และกลุมบรรจุภัณฑสําหรับเวชภัณฑ เม่ือ 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ มีรายไดจากเพียงในประเทศไทย แต

ในปจจุบันสัดสวนรายไดจากประเทศไทยนอยกวากึ่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ มุงเนนการลงทุนในประเทศที่

เกิดใหมและมีอตัราการเติบโตสูง เชน ประเทศอนิเดีย ซึง่มีความหลากหลายของลูกคาและสินคา  (2)

ตลาด SET เปนที่สนใจของนักลงทุนและกองทุน
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3. คําถาม : นายฐิติพง โสภณอุดมพรผู ถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา เพราะเหตุใด บริษัทฯ

จึงประสงคที่จะเพิ่มทุนในตอนนี้

คําตอบ : เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับบริษัทฯ โดยเมื่อใดก็ตามท่ีบริษัทฯ มีโอกาสในการเขาลงทุน

บริษัทฯ ก็จะอยูในจุดทีพ่รอมสําหรับการเขาลงทุนในคร้ังนั้น

4. คําถาม : นายสินโชค พิริโยไทยสกุล ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ขอใหบริษัทฯ อธิบายหลักการและเหตุผล

ในการกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุน

คําตอบ : บริษัทฯ จะมีการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดราคาเสนอขายในวาระที่ 5

ลงช่ือ ประธานท่ีประชุม

(นายเควิน คูมาร ชารมา)

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 3

ขอมูลบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการ

นาย กิตตภัิต สทุธิสัมพัทน

ตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน

อายุ 49ป

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก 9 ตุลาคม 2558 (ดํารงตําแหนงรวม 4 ป)

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังลาสุด 27 กุมภาพันธ 2560

การศึกษา

§ MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

§ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรการอบรม

§ หลักสูตร Director Certification Program  รุนท่ี 72/2549 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศ

ไทย

§ หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนท่ี 13 (วพน.13)

§ หลักสูตรการปฏรูิปธุรกิจและสรางเครือขายนวัตกรรม (Brain) รุนท่ี 1/2560 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

§ หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 (วตท.)

ประวัติการทํางาน

§ 2560 – ปจจุบัน ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ รุนที่ 12

§ 2559 – ปจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

§ 2558 – ปจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

§ 2543 – ปจจุบัน บริษัท เอ.เจ. พลาสท จํากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

ตําแหนงกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย)

§ 2559 – ปจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

§ 2558 – ปจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

§ 2543 – ปจจุบัน บริษัท เอ.เจ. พลาสท จํากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

ตําแหนงกรรมการ(ในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

§ ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

§ ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

§ ไมมี

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม

การประชุม จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการ 7/7

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 2/2



23

เอกสารแนบ 3

นาย กรานต ฉายาวิจิตรศิลป

ตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ 48 ป

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก 12 ตุลาคม 2558(ดํารงตําแหนงรวม 4 ป)

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังลาสุด 27 กุมภาพันธ 2560

การศึกษา

§ ประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกลา

§ The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles

§ รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

§ บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรการอบรม

§ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 225/2559 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน

§ 2558 – ปจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

§ 2550 - ปจจุบัน บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

§ 2561 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

§ 2558 – 2561 ผูอํานวยการอาวุโสฝายสื่อสารองคกร

§ 2555 – 2558 ผูอํานวยการฝายส่ือสารองคกร

§ 2554 – 2555 ผูเช่ียวชาญอาวุโส

§ 2552 – 2554 ผูอํานวยการฝายการตลาด

§ 2551 – 2552 ผูอํานวยการฝายบริหารการตลาด

§ 2550 -2551 ผูอํานวยการอาวุโสฝายสื่อสารองคกร

ตําแหนงกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

§ 2558 – ปจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
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เอกสารแนบ 3

ตําแหนงกรรมการ (ในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

§ ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562

§ ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

§ ไมมี

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม

การประชุม จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการ 6/7

คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 2/2
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เอกสารแนบ 3

นาย อนิล กุมาร โคลิ

ตําแหนง กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานเทคนิค

อายุ 60 ป

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก 12 ตุลาคม 2558(ดํารงตําแหนงรวม 4 ป)

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังลาสุด 24 เมษายน 2561

การศึกษา

§ ประกาศนียบัตร สาขาจัดการดานการตลาด มหาวิทยาลัย Pune, ประเทศอินเดีย

§ เทคโนโลยีบัณฑิต (เคมี)  Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur, ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม

§ หลักสูตร Director Accreditation Program ( 135/2560 ) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ประเทศ

ไทย

ประวัตกิารทํางาน (ในระยะ 5 ปยอนหลัง)

§ 2559 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาทีบ่ริหารดานเทคนิค, บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด

(มหาชน)

§ 2556 – 2558 รองประธานกรรมการฝายการตลาด PET, บริษัท อินโดรามาโพลีเมอรส จํากัด

(มหาชน)

§ 2541 – 2556 รองประธานกรรมการ, บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากดั

การดํารงตําแหนงกรรมการ ในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย

§ 2558 – ปจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบหอไทย จํากัด (มหาชน), ประเทศไทย

การดํารงตําแหนงกรรมการ ในบริษัททีไ่มไดจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย

§ 2561- ปจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทแีพค แพคเกจจ้ิง อินเดีย จํากัด, ประเทศอินเดีย

§ 2561 – ปจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จํากัด, ประเทศไทย

§ 2562 – ปจจุบัน กรรมการ,Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

§ ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

§ ไมมี
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เอกสารแนบ 3

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม

การประชุม จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการ 6/7

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2
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นิยามของกรรมการอิสระ

1. ถือหุนไมเกิน 1 % ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของ

ของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหารบริษัท ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพนัธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางเปน

อิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ

สํานักงานสอบบัญชี ซื่ง มี ผูสอบบัญชีของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว

ไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม

หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2ป

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง

เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1 % ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซื่งประกอบกิจการที่

มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึง

บริษัทใหญ บริษัทยอย/บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ทั้งนี้ มีกรรมการ 2 ทาน คือ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน และ นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตาม

นิยามกรรมการอิสระตามท่ีกําหนด
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คาตอบแทนกรรมการป 2563

- คาตอบแทนกรรมการป 2563 ใชอัตราเดียวกับปกอน

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) ป 2562 ป 2563

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

คาเบีย้ประชุมตอไตรมาส 80,000.00 80,000.00

คณะกรรมการบริหาร

คาเบี้ยประชุมตอไตรมาส (ตอทาน) 65,000.00 65,000.00

คณะกรรมการอิสระ

คาเบ้ียประชุมตอไตรมาส (ตอทาน) (สําหรับคร้ังท่ี 1-6) 65,000.00 65,000.00

คาเบ้ียประชุมตอคร้ัง (ตอทาน) (สําหรับคร้ังท่ี 7-11) 43,333.33 43,333.33

คณะกรรมการตรวจสอบ

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (ตอทาน) 30,000.00 30,000.00

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (ตอกรรมการอิสระ 1 ทาน) 40,000.00 40,000.00

หมายเหตุ: สําหรับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการนั้น ไมมีการจายคาตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษัทไมไดรับคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน
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หนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอย

หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปนไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่

รับรองทัว่ไป และเปดเผยอยางเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจําปใหตรงตอความเปนจริง

ครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจาง

ผูบริหารในฝายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเปน

ประจําทุกป

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฏหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษทั

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี ซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป

5. พิจารณาเลิกจางผูสอบบัญชี หากพบวามีความไมอิสระ หรือมีปจจัยท่ีกระทบตอบริษัท

6. กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท

และหนวยงานตรวจสอบภายใน

7. พิจารณาสอบทานและเปดเผยรายการเก่ียวโยงกันหรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ให

เปนไปตามกฏหมาย ขอบังคับบริษัท ประกาศของคณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดไวและเปดเผยไวในรายงาน

ประจําป

8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตองมีขอมูลอยางนอยตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกําหนด โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป

9. สอบทานและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให เหมาะสมและสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

10. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําปของหนวยงานตรวจสอบภายใน

11. กํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบสวนงานตางๆ อยางครอบคลุมในประเด็นที่มี

สาระสําคัญ และเสนอแนวทางแกไข พรอมเสนอแนะใหฝายจัดการดําเนินการแกไข ตลอดจนติดตามผล

การดําเนินการตามขอเสนอแนะ ในกรอบเวลาท่ีวางไว
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12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบ อยางนอยปละ

4 ครั้ง

13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเชิญฝายบริหารหรือพนักงานของบริษัท

ท่ีเก่ียวของมาใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสงเอกสารท่ีเก่ียวของ

14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่ เปนอิสระ จากที่ปรึกษาที่ มีความชํานาญใน

ดานวิชาชีพอ่ืน เม่ือเห็นวาจําเปนโดยถือวาเปนคาใชจายของบริษัท

15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเส่ียง

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป เพื่อพิจารณาปรับปรุง

แกไขการดําเนินการ

หนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

1. พิจารณาแผนสืบทอดตาํแหนงผูบริหาร และผูบริหารระดับสูง

2. สรรหาและคัดเลือกบุคคล ท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการ

ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ภายใตกฏหมายท่ีเก่ียวของ ดังน้ี

2.1. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาบุคคล ที่สมควรไดรับการเสนอช่ือเพื่อแตงต้ังเปน กรรมการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัท

2.2. หลักเกณฑการพจิารณาตองสอดคลองกับกฏหมาย และขอกําหนดท่ีเก่ียวของ โดยตองมีบุคคล

ท่ีมีคุณบัติตามกฏหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

3. คณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีพิจารณาคาตอบแทน ดังน้ี

3.1. คาตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดยอยเพื่อเสนอตอ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ

และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณา

3.2. คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

4. พิจารณากรอบคาตอบแทน ระดับบริหารนอกเหนื่อจาก ขอ  3. โดยกรอบอํานาจดังกลาว ไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและใหอยูในการดําเนนิการของกรรมการผูจัดการ

5. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ทุ ก ค ณ ะ มี ห น า ที่ ทํ า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ท้ั ง ร า ย บุ ค ค ล  แ ล ะ ร า ย ค ณ ะ

เปนประจําทุกป เพ่ือนําไปประมวลผล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และนําไปเปดเผยใน

รายงานประจําป

6. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณามีหนาที่รายงาน ผลการดําเนินงานประจําปของคณะ

เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และนําไปเปดเผยในรายงานประจําป
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7. จัดทํารายงานคณะกรรมการชุดยอย โดยจตองมีขอมูลอยางนอยตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกําหนด โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

8. สอบทานและปรับปรุงกฏบัตร คณะกรรมการชุดยอยอยูเสมอ เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

9. รายงานผลการปฏบัิติงาน ตอคณะกรรมการอยางนอยปละ 2 คร้ัง

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป เพื่อพิจาณาปรับปรุงแกไข การดําเนินการตอไป

หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

1. พิจารณากําหนดนโยบายและกรอบก ารบริหารความเ ส่ียง ใหสอดคลองกับเปาหมายและ

กลยุทธดานความย่ังยืนของบริษัท ระหวางผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท

2. ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร และพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียง ตลอดจน

กระบวนการ และวิธกีารประเมินความเส่ียง

3. ประเมินและอนมัุติแผนการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และใหไดรับการปฏิบัติท่ัวทัง้องคกร

4. ติดตามความเส่ียงทางกลยุทธ และความเส่ียงดานการปฏิบัติการท่ีสําคัญ วิเคราะห และประเมิน

สถานการณตางๆ ทีค่าดวาจะเกิดความเส่ียงและอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติการ และรายงานความ

เส่ียงท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท

5. ใหคําปรึกษา และคําแนะนาํในดานการบริหารความเส่ียง

6. สงเสริมและกระตุน ใหการบริหารความเส่ียงเปนวัฒนธรรมองคกร โดยใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ

ของการบริหารความเส่ียง

7. จัดทําคูมือบริหารความเส่ียง ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินงาน หลักเกณฑการประเมิน และแนวทาง

การบริหารความเส่ียง

8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสําคัญ เพ่ือเช่ือมโยงกับการควบคุมภายใน

9. รายงานตอคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อใหคณะกรรมการบริษัททราบ

อยางนอยปละ 2 ครัง้

10. กรรมการทุกคณะมีหนาที่ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เปนประจําทุกป เพื่อนําไป

ประมวลผล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําไปเปดเผยในรายงานประจําป

11. ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนาที่จัดทํารายงาน ผลการดําเนินงานของคณะ เพื่อ

นําเสนอตอ คณะกรรมการบริษัท และนําไปเปดเผยในรายงานประจําป

12. จัดทํารายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยตองมีขอมูลอยางนอย ตามท่ีตลาดหลักทรัพย -

แหงประเทศไทยกําหนด โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
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13. สอบทาน และปรับปรุง กฏบัตรคณะกรรมการชุดยอย เพื่อให เหมาะสม และสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ ใหคณะกรรมการบริษัท ทราบอยางนอย ปละ 2 คร้ัง

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ เปนประจําทุกป เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไข การดําเนินงาน

หนาท่ีของคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ

1. กําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ นโยบาย

ดังกลาว รวมถึงติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเปน

ประจํา

2. ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จํ า ป ข อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการท้ังชุด และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ

3. สรางความเช่ือม่ันวากระบวนการ การกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม และมีความถูกตอง

และชอบธรรม เชน ความถูกตองของงบการเงิน การปฏิบติัตามกฏหมายและจริยธรรม ตลอดจนผูมีสวน

ไดเสียของบริษัททุกกลุม

4. สรางความเชื่อม่ันวากระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการปองกันและลด

ความขัดแยงทางผลประโยชน

5. จัดใหคณะกรรมการทุกคณะทําแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเปนประจําทุกป

เพื่อนําไปประมวลผล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําไปเปดเผยไวในรายงานประจําป

6. ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการมีหนาท่ีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะ เพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการและนําไปเปดเผยไวในรายงานประจําป

7. จัดทํารายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยตองมีขอมูลอยางนอย ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง-

ประเทศไทยกําหนด โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

8. สอบทาน และปรับปรุงกฏบัตร คณะอยูเสมอ เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง-ประเทศไทย

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 2 คร้ัง

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเปนประจาํทุกป เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไข การดําเนินงาน
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ขอมูลผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชี

การเสนอแตงต้ังสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  2/2563 ไดพิจารณาเสนอตอที่ประชุมผู ถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี

บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2563 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

ลําดับ ช่ือ
เลขทะเบียน

ใบอนุญาต

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท

ปท่ีเปนผูสอบบัญชี

ของบริษัท

1. นางสาว รุงนภา เลิศสุวรรณกุล 3516 - ป 2548, 2551 – 2555,

2559 - 2560

2. นางสาว พิมพใจ มานิตขจรกิจ 4521 - ป 2556 - 2558

3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท 3972 - -

4. นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 4807 - ป2561 - 2562

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอแตงตัง้ทุกรายเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ

หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระ พรอมกันน้ีได

แตงตั้งใหผูสอบบัญชีรายดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย (บริษัท ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จํากัด) และให

สํานักงานอีวายในตางประเทศ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยในตางประเทศอีกดวย

คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2563

สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2563 ไดกําหนดคาตอบแทนเปนเงินไมเกิน 2,790,000 บาท ซึ่งเทากับ

คาสอบบัญชีในป 2562 ดังน้ี

รายการ คาสอบบัญชี ป 2562 ป 2563

งบการเงินและงบการเงินรวมประจําป 1,545,000 1,545,000

สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส 1,245,000 1,245,000

รวม 2,790,000 2,790,000
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

  เขียนที_่____________________

                วนัที_่___ เดือน__________2562

(1) ขาพเจา _______________________________________________________ สัญชาติ _____________________

อยูบานเลขท่ี ___________________________ ถนน _________________ ตําบล/แขวง __________________

อําเภอ/เขต ____________________________ จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย _________________

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม ______________ หุน และออกเสียงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให

£ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อายุ _____ ป

บานเลขท่ี ___________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต __________________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย ________________

£ นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย อายุ 61 ป บานเลขท่ี 13/47 แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

£ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน อายุ 49 ป บานเลขท่ี 84 แขวงสําเหร

เขตธนบรีุกรุงเทพมหานคร 10600

£ นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป อายุ 48 ป บานเลขท่ี 2 แขวงยานนาวา

เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563ในวันท่ี 21เมษายน2563 เวลา15.00น.ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ

เลขที่  3/250  ซอยมหาดเ ล็กหลวง  2  ถนนราช ดํา ริ  แขวง ลุม พินี  เ ขตปทุม วัน  ก รุงเทพมหานคร  10330ห รือ

ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นดวย

อากรแสตมป

20 บาท
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงช่ือ ผูมอบฉันทะ

( )

ลงช่ือ ผูรับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ : ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

                เขียนที_่____________________

                วนัที_่___ เดือน__________2562

(1) ขาพเจา _______________________________________________________ สัญชาติ _____________________

อยูบานเลขท่ี ___________________________ ถนน _________________ ตําบล/แขวง __________________

อําเภอ/เขต ____________________________ จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย _________________

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม ______________ หุน และออกเสียงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให

£ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อายุ _____ ป

บานเลขท่ี ___________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต __________________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย ________________

£ นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย อายุ 61 ป บานเลขท่ี 13/47 แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

£ นายกิตติภัตสุทธิสัมพัทน อายุ 49 ป บานเลขท่ี 84 แขวงสําเหร

เขตธนบรีุกรุงเทพมหานคร 10600

£ นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป อายุ 48 ป บานเลขท่ี 2 แขวงยานนาวา

เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563ในวันท่ี 21เมษายน2563 เวลา15.00น.ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ

เ ล ข ที่  3/250  ซ อ ย ม ห า ด เ ล็ ก ห ล ว ง  2  ถ น น ร า ช ดํ า ริ  แ ข ว ง ลุ ม พิ นี  เ ข ต ป ทุ ม วั น  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  10330

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นดวย

อากรแสตมป

20 บาท
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

£ วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2 ประจําป 2562

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 3 พิจารณารับรองผลการดําเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 ส้ินสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2562

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงิน

ปนผลสาํหรับป 2562

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ

ในป 2563

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง
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£ วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2563 และกาํหนดคาสอบบัญชี

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (หากมี)

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา

การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผู รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามท่ีเห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงช่ือ ผูมอบฉันทะ

( )

ลงช่ือ ผูรับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ : ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป  2563ในวันท่ี  21เมษายน  2563 เวลา15.00น.ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ

เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่จะพึงเล่ือนไป

ในวัน และเวลาสถานท่ีอ่ืนดวย

£ วาระท่ี ____ เร่ือง____________________________________________________

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี ____ เร่ือง____________________________________________________

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี ____ เร่ือง____________________________________________________

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

£ วาระท่ี ____ เร่ือง____________________________________________________

£ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

£เห็นดวย £ไมเห็นดวย £งดออกเสียง

ลงช่ือ ผูมอบฉันทะ

( )

ลงช่ือ ผูรับมอบฉันทะ

( )
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.
Proxy Form C.

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน)
 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investors andhave appointed a custodian in Thailand to be

a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผูถือหุน เขียนท่ี
Shareholder registration number Written at

วันที่ เดอืน พ.ศ.
Date            Month                 Year

(1) ขาพเจา สัญชาติ อยูเลขที่ ซอย
I/We nationality               residing/located at no.                         Soi
ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด
Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet  Province
รหัสไปรษณีย
Postal Code
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดแูลหุน (Custodian) ใหกับ
As the custodian of
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทยจํากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited(the “Company”)

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียงดังนี้
Holding a total number of                                     shares   and have the rights to vote equal to                    votes as follows
£หุนสามัญ หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง

ordinary share of             shares   and have the rights to vote equal to  votes
£หุนบุริมสิทธิ หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง
       preference share of             shares   and have the rights to vote equal to                          votes

(2) ขอมอบฉันทะให(กรุณาเลือกขอใดขอหน่ึง)
Hereby appoint(Please choose one of the following)

£ 1. ช่ือ อายุป อยูบานเลขท่ี
Name                                              age            years residing/located at no.
ถนน ตาํบล/แขวง อําเภอ
Road                                   Tambon/KhwaengAmphoe/Khet
จังหวัด  รหัสไปรษณีย
Province                              Postal Code

หรือ/Or

ช่ือ อายุ ป อยูบานเลขท่ี
Name age            years residing/located at no.
ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ
Road                                   Tambon/KhwaengAmphuoe/Khet
จังหวัด  รหัสไปรษณีย
Province                              Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

กรณีเลือกขอ 1.กรุณาทําเคร่ืองหมาย
ü ที่ £ 1. ระบุช่ือผูรับมอบอํานาจ
If you appoint proxy by choosing
No.1, please marküat£ 1. and
give the details of proxy (proxies).
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£ 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
£นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/Or
£นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/Or
£นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป (Mr. Gran Chayavichitslip)
(รายละเอยีดของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 8 of the Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders)

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระท่ีเหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม
สามารถเขาประชุม
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.

เปนผูแทนของขาพเจา (“ผูรับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันท่ี
21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on
April 21st, 2020, 2019 at 15.00 h. atPaploen Room, Hansar Hotel Bangkok, No. 3/250 SoiMahadlekluang 2, Rajadamri Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี
I/We grantmy/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
£ มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

Grant my/our Proxy the rights in relation to the total number of voting shares that I/we hold
£ มอบฉันทะบางสวน คือ

Grant my/our Proxy the rights in relation to the following:
£หุนสามัญ หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได เสียง
ordinary share of shares     and have the rights to vote equal to votes

£หุนบุริมสิทธิ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได เสียง
        preference share of shares     and have the rights to vote equal to                                 votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด เสียง
Total voting rights of votes

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

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
Agenda item no. 1 Message from the Chairman to the Meeting

(ไมมีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agendaitem)

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน คร้ังท่ี 2 ประจําป 2562
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2019

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเครื่องหมาย
ü ที่ £2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง
If you appoint proxy by choosing
No. 2, please marküat£ 2.and
choose one of these members
ofthe Independent Directors.
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วาระท่ี 3 พิจารณารับรองผลการดําเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
Agenda item no. 3 To certify the Company’s operation and approve the audited Financial Statement ended December 31st, 2019

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับป 2562
Agenda item no. 4 To consider and approve the appropriation of profit from 2019 operation and dividend payment

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระท่ี5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระในป 2563
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation for 2020

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระท่ี6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563
Agenda item no. 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2020

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระท่ี7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2563 และกําหนดคาสอบบัญชี
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the auditors’ fee for the year 2020

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระท่ี8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda item no. 8 To consider other matters (if any)

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
If the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and

not made on my/our behalf as the Company’s shareholder.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตนรวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same or in

case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is
any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมเวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor

(...…………………...…………………….)

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

(...…………………...…………………….)

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

(...…………………...…………………….)

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors andhave appointed
a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

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

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตนผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบค. ตามแนบ
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment
to ProxyFormC.enclosed herewith.



เอกสารแนบ 7

44

ใบประจําตอแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉนัทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทยจํากัด (มหาชน)
Proxy Appointment by a shareholder of Thai PlaspacPublic Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู ถือหุนคร้ัง ท่ี  1/2562ในวันท่ี  4 กรกฎาคม  2562 เวลา  15.00 ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี  3/250
ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019on July 4, 2019 at 15.00 h. atPaploen Room, Hansar Hotel Bangkok,
No. 3/250 SoiMahadlekluang 2, Rajadamri Road, Lumpini,Pathumwan, Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting
may be held.

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

£วาระท่ี เรื่อง
Agenda item no. Re :

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

£วาระท่ี เรื่อง
Agenda item no. Re :

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

£วาระท่ี เรื่อง
Agenda item no. Re :

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

£วาระท่ี เรื่อง

Agenda item no. Re :
£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นดวย เสียง £ ไมเห็นดวย เสียง £ งดออกเสียง เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
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รายช่ือกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ ตั้งอยูเลขที่ 3/250

ซอยมหาดเล็กหลวง  2 ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ก รุงเทพมหานคร  10330เพื่อพิจารณาระเบียบ

วาระการประชุมดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ

ทานใดทานหนึ่งดังตอไปนี้เขารวมประชุมและออกเสียงแทนทานได

1. นายวีระศักด์ิ สุตณัฑวิบูลย

ตําแหนง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ท่ีอยู: เลขที่ 13/47แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 61 ป

สวนไดเสียในการประชุม:ไมมีสวนไดเสียและสวนไดเสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

2. นายกิตตภัิต สทุธิสัมพัทน

ตําแหนง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู: เลขท่ี 84 แขวงสําเหร เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600

อายุ: 49ป

สวนไดเสียในการประชุม:มีสวนไดเสียในวาระท่ี 5 ในการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทน

กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระในป 2563 เนื่องจากเปนคณะกรรมการที่จะเขารับการเลือกตั้งในการประชุม

ครั้งนี้

3. นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป

ตําแหนง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู: เลขท่ี2แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120

อายุ: 48ป

สวนไดเสียในการประชุม:มีสวนไดเสียในวาระท่ี 5 ในการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทน

กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระในป 2563 เนื่องจากเปนคณะกรรมการที่จะเขารับการเลือกตั้งในการประชุม

ครั้งนี้
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ประวัตกิรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน

นาย วีระศักดิ สุตัณฑวิบูลย์

ตําแหนง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ 61 ป

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก 9 ตุลาคม 2558

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังลาสุด 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

§ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

§ ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.

§ ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนที่ 18/2548)

§ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน )วตท (.รุนที่ 10/2553

§ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน )วพน (.รุนที่ 1/2555

§ วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง )บยส (.รุนที่ 17/2555-2556

§ วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

§ )วธอ (.รุนที่ 2/2558

§ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การปฏรูิปธุรกิจและสรางเครือขายนวัตกรรม” BRAIN รุน 2 ประจําป 2561

§ Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.

§ Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

§ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 21/2546

ประสบการณการทํางาน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน

§ 2562 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เอ็นเอฟซี

§ 2558 – ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

§ 2554 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

§ 2548– ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย

§ 2559 –ปจจุบัน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนบมจ.พลาสติค และหีบหอไทย

§ 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. พลาสติค และหีบหอไทย

§ 2555 – ปจจุบัน รองผูจัดการใหญ สายลูกคาธุรกิจรายกลางธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)
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§ 2545 – 2555 ผูชวยผูจัดการใหญ ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง นครหลวง

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

§ 2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

 ตําแหนงในบริษัท / องคกรอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

§ 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอรส

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

§ ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

§ ไมมี
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นาย กิตตภัิต สทุธิสัมพัทน์

ตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน

อายุ 49 ป

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก 9 ตุลาคม 2558 (ดํารงตําแหนงรวม 4 ป)

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังลาสุด 27 กุมภาพันธ 2560

การศึกษา

§ MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

§ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรการอบรม

§ หลักสูตร Director Certification Program  รุนท่ี 72/2549 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศ

ไทย

§ หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนท่ี 13 (วพน.13(

§ หลักสูตรการปฏรูิปธุรกิจและสรางเครือขายนวัตกรรม (Brain) รุนท่ี 1/2560 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

§ หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 (วตท.)

ประวัติการทํางาน

§ 2560 – ปจจุบัน ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ รุนที่ 12

§ 2559 – ปจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด )มหาชน(

กรรมการอิสระ

§ 2558 –ปจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด )มหาชน )

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

§ 2543 – ปจจุบัน บริษัท เอ .เจ .พลาสท จํากัด)มหาชน(

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

ตําแหนงกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย)

§ 2559 – ปจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด )มหาชน(

กรรมการอิสระ

§ 2558 –ปจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด )มหาชน )

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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§ 2543 – ปจจุบัน บริษัท เอ .เจ .พลาสท จํากัด)มหาชน(

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

ตําแหนงกรรมการ(ในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

§ ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

§ ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

§ ไมมี
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นาย กรานต์ ฉายาวิจติรศิลป์

ตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ 48 ป

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก 12 ตุลาคม 2558(ดํารงตําแหนงรวม 4 ป)

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังลาสุด 27 กุมภาพันธ 2560

การศึกษา

§ ประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกลา

§ The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles

§ รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

§ บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรการอบรม

§ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 225/2559 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน

§ 2558– ปจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด )มหาชน )

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน

§ 2550 - ปจจุบัน บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

§ 2561– ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

§ 2558– 2561 ผูอํานวยการอาวุโสฝายสื่อสารองคกร

§ 2555– 2558 ผูอํานวยการฝายส่ือสารองคกร

§ 2554– 2555 ผูเช่ียวชาญอาวุโส

§ 2552– 2554 ผูอํานวยการฝายการตลาด

§ 2551– 2552 ผูอํานวยการฝายบริหารการตลาด

§ 2550-2551 ผูอํานวยการอาวุโสฝายสื่อสารองคกร

ตําแหนงกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย)

§ 2558– ปจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด )มหาชน )

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน

ตําแหนงกรรมการ (ในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

§ ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562

§ ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

§ ไมมี
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ขอบังคับ

ของ

บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน

หมวดท่ี5

การประชุมผูถือหุน

ขอ35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ีเดือนนับแตวันท่ีส้ินสุดของ

รอบปบัญชีของบริษัท

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวา “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดนอยกวา

หนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคนซ่ึงมีหุนรวมกันไดไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จาํหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมถือหุนเปน

การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว

ซึ่งคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน

การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ

ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด

ขอ36.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ือง

ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาว

นัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุม ไมนอยกวาสามวัน

ขอ 37. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถือหุนก็ได แตการมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือ

ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ี

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน

หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน

หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุม

นั้นเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และ

ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวา

จะตองครบองคประชุม

ขอ 39. ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน ถาประธานกรรมการไมมาเขาประชุมจนลวงเวลานัดไปแลว

คร่ึงช่ัวโมงใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมแทน ถาไมมีหรือมีแตไมมาเขาประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ขอ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เวนแตกรณีที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดให

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ

มติของที่ประชุมผู ถือหุนนั้นใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สาํคัญใหแกบุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรอืรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรอืบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(ค) การทํา การแกไข หรือการเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ

(ง) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การเขารวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ

(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุนกู

(ฌ) การควบหรอืเลิกบริษัท

(ญ) การปรับโครงสรางหนี้ โดยการออกหุนใหม เพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงสรางแปลงหนี้เปนทุน
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ขอ 41. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมแสดงวาในรอบปท่ีผานมากิจการของบริษัทได

จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถามี)

(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

(6) กิจการอ่ืน
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คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

บริษทัฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเขารวมประชุมแนบมากับหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหทานลงนาม

ดวยแลว ทานอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก . หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุน

ตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. โดยบริษัทฯ เสนอแนะใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุคะแนนเสียงสําหรับแตละวาระการประชุม

ในกรณีที่ทานเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . โปรดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . พรอมเอกสารประกอบมายังฝาย

เลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563

ที่อยู: สํานักเลขานุการบริษัท เลขที่  77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

การลงทะเบียน และเอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม

เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบรอย

บริษัทฯ จะเปดใหทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมในวันจัดประชุมไดต้ังแตเวลา14.00 น.

โดยขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรมการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพรอมกับเอกสารประกอบ

อื่น ๆ ดังตอไปนี้ มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

· ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา

1. กรณีมาประชุมดวยตนเอง

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียน

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูถือหุน  (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) ของผูถือหุน

2. กรณีมอบฉันทะ

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียน

(ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถวนแลว

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูถือหุน  (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ )  หรือหนังสือเดินทาง  (กรณีชาวตางชาติ )  ของผู ถือหุน  และของ

ผูรับมอบฉันทะ
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· ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผูมีอํานาจมาประชุมดวยตนเอง

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียน

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูถือหุน  (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจ

(ค) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไมเกิน 30 วันกอน

วันประชุมซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจ

2. นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียน

(ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถวนแลว

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูถือหุน  (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจ และของ

ผูรับมอบฉันทะ

(ง) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไมเกิน  30 วันกอน

วันประชุมซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจ

· ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ

ดูแลหุน

1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian)

(ก) แบบฟอรมการลงทะเบียนและหนัง สือมอบฉันทะแบบ ค .  ซ่ึ งกรอกขอความถูกตองครบถวน

และลงลายมือชื่อผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน  (Custodian) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะ และ

ผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท และขีดฆาอากรแสตมปและลงวันที่ของหนังสือ

มอบฉันทะดังกลาว

(ข) หนังสือยืนยันการไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
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(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือนกอน

วันประชุมผู ถือหุน  ซ่ึงมีขอความแสดงใหเห็นวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะเปนผู มีอํานาจ

กระทําการแทนของคัสโตเดียน  (Custodian)และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

(ง) สําเนาเอกสารแสดงตน(บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

(จ) เอกสารแสดงตน(บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ

2. เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน

(ก) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน  (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน

(ข) กรณีผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา

- สําเนาเอกสารแสดงตน(บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการ ) หรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูถือหุน และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

(ค) กรณีผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถือหุน ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันประชุม

ผูถือหุน ซ่ึงมีขอความแสดงใหเห็นวาผูลงนามในหนังสือมอบอํานาจเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน

(Custodian)

- สําเนาเอกสารแสดงตน(บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการ ) หรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจ

และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตองและหากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศควร

มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
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แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม

เรียน ทานผูถือหุน

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํารายงานประจําป 2562 ซ่ึงประกอบดวยรายงาน

ประจําป ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR-Code) 2 ภาษา และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ เชิญประชุมสามัญ

ผูถือหุน ประจําป 2563  แลว

หากทานผูถือหุนมีความประสงคท่ีจะขอรับรายงานประจําป 2562 ที่ไดจัดพิมพเปนแบบรูปเลม กรุณากรอก

รายละเอียดดานลาง และสงกลับไปยังบริษัทไดที่ สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด  (มหาชน)

เลขท่ี 77 ซอย เทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง ทาขาม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ  10150 ประเทศไทย

หรือติดตอสอบถามทางอีเมล : IR@thaiplaspac.com หรือ ติดตอสํานักเลขานุการบริษัท ไดที่หมายเลขโทรศัพทที่

+66 (0) 2879-2250 ตอ 179 เพ่ือท่ีบริษทัจะไดจัดสงรายงานประจําป 2562 ใหทานตอไป

ช่ือ____________________________________________________________________(ตัวบรรจง)

ท่ีอยู__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

โทรศัพท ________________________________________________________________________

อีเมล ___________________________________________________________________________

มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2562 แบบรูปเลม (กรุณาทําเคร่ืองหมายลงในชองท่ีตองการ)

[] ฉบับภาษาไทย 1 เลม

[] ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เลม
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม

หองพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ

 เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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