กง. 2559/04/004
วันที่ 21 เมษายน 2559
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั พลาสติค และหี บห่ อไทย จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่
1/2559 ซึ่ งประชุ มในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องบอร์ ดรู ม 2 ศู นย์การประชุ มแห่ งชาติ สิริกิต์ ิ เลขที่ 60
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทั้งสิ้ น 44 ราย รวมเป็ นจานวนหุ ้ นทั้ง หมด 171,284,910 หุ ้น คิ ด เป็ นร้ อยละ 82.05 ของจานวนหุ ้น ที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษ ทั โดยบริ ษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มีสิ ท ธิ เพื่ อเข้าร่ วม
ประชุ ม ใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในวันที่ 15 มี นาคม 2559 และรวบรวมรายชื่ อโดยวิธีปิ ดสมุดทะเบี ยนในวันที่ 16
มีนาคม 2559 เพื่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ในการเข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 เพื่อเป็ นไปตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535โดยที่ประชุมมีมติสรุ ปได้ดงั นี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558
วาระนี้ ผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมองฉันทะ ซึ่ งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
137,558,406 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100%
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0%
งดออกเสี ยง 0
เสี ยง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2558
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2558 ตามที่
ประธานเสนอ ซึ่งระบุในรายงานประจาปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2558
วาระนี้ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมองฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
137,558,406 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100%
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง 0
เสี ยง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปันผล จากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558
อนุมตั ิการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์) ต่อ 1 หุน้ สามัญ โดยกาหนดวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดย วิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสที่ 19
พฤษภาคม 2559
วาระนี้ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมองฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
137,558,406 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100%
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0%
งดออกเสี ยง 0
เสี ยง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการ ผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจาปี
2559
อนุ มตั ิการแต่งตั้ง กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้
กลับเข้ารับตาแหน่งใหม่ อีกหนึ่งวาระ ดังนี้
1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร

มติการคัดเลือกกรรมการแต่ละท่านต้องผ่านวาระนี้ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ และผูร้ ับมองฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดย มีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
1.

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
เห็นด้วย
171,284,910
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสี ยง 0
2.
นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
เห็นด้วย
171,284,910
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสี ยง 0
3.
นาย อนิล กุมาร์ โคลิ
เห็นด้วย
171,284,910
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสี ยง 0
วาระที่ 6

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100%
คิดเป็ นร้อยละ 0%

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100%
คิดเป็ นร้อยละ 0%

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100%
คิดเป็ นร้อยละ 0%

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
อนุมตั ิค่าตอบแทน ประจาปี 2559 รวม เป็ นเงิน 2,180,000 บาท (ค่าตอบแทนทีจ่ายจริ ง
สาหรับปี 2558 เป็ นเงิน 2,180,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็ นเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท โดยจ่ายเป็ นรายไตรมาศ
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรวมเป็ นเงินไม่เกิน 360,000 บาท โดยจ่ายเป็ นราย
ไตรมาศ
วาระนี้ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมองฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

171,284,910
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100%
คิดเป็ นร้อยละ 0%

วาระที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และ กาหนดค่ าตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2559
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2559 โดย
1. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
2. นายโสภณ เพิม่ ศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
4. นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
หรื อ ผูส้ อบบัญชีท่านอื่นซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต ผูซ้ ่ ึ งได้รับการรับรอง
ภายใต้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเห็นสมควรกาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับปี 2559 เพิม่ ขึ้นจากปี 2558 อีก 200,000 รวมทั้งสิ้ นเป็ นปี ละ 900,000
บาท สาหรับปี 2559
วาระนี้ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมองฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
171,284,910 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100%
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0%
งดออกเสี ยง 0
เสี ยง
พิจารณาแก้ไขข้ อบังคับบริษัท ตามข้ อบังคับข้ อที่ 6 แก้ ไขเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นคนไทย ขั้นต่าจาก
70 % เป็ น 51%
อนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ตามข้อบังคับข้อที่ 6 แก้ไขเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นคนไทย ขั้นต่ า
จาก 70 % เป็ น 51%
ข้ อความก่อนการแก้ไข คือ
“ หุ น้ ของบริ ษทั ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บของทุนชาระแล้ว”
แก้ไขเป็ น
“หุ น้ ของบริ ษทั ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ดของทุนจดทะเบียน
ที่ชาระแล้ว”
ตลอดจนการให้อานาจคณะกรรมการหรื อบุคคลใดๆทีได้รับมอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ที่
จะดาเนินการ ใดๆที่มีความจาเป็ นสาหรับการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
วาระนี้ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมองฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
171,284,910 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100%
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0%
งดออกเสี ยง 0
เสี ยง

วาระที่ 9

พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ตามข้ อบังคับข้ อที่ 11 เป็ นการปรั บเพิ่มอัตราส่ วนสู งสุ ด
ของผู้ถือหุ้นชาวต่ างชาติ จาก 30% เป็ น 49%
อนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ตามข้อบังคับข้อที่ 11 เป็ นการปรับเพิ่มอัตราส่ วนสู งสุ ด
ของผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างชาติ จาก 30% เป็ น 49%
ตามกฎข้อบังคับ เดิ ม ของบริ ษ ทั อัตราส่ วนสู งสุ ดของผูถ้ ื อหุ ้น ชาวต่ างชาติ เท่ ากับ ร้ อยละ
สามสิ บ ปั จจุบนั ตามกฎหมายไทย อัตราส่ วนสู งสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละสี่ สิบ
เก้า และ บริ ษทั นั้นต้องตั้งอยู่ที่ประเทศไทย การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั นั้น เพื่อปรับปรุ ง ผูถ้ ื อ
หุ น้ ไทยให้มีความเหมาะสมและเที่ยงธรรมกับการบริ หารธุ รกิจ ที่มีนกั ลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
และเพื่อปรับเข้ากับการเปิ ดเสรี การค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และ องค์การค้าโลก
ข้ อความเดิมก่อนการแก้ไข คือ
“หุ น้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุ น้ นั้นเป็ นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ น้
ในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละสามสิ บของทุนชาระแล้ว”
แก้ไขเป็ น
“หุน้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุ น้ นั้นเป็ นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ น้
ในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละสี่ สิบเก้าของทุนชาระแล้ว”
ตลอดจนการให้อานาจคณะกรรมการหรื อบุคคลใดๆทีได้รับมอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ที่
จะดาเนินการ ใดๆที่มีความจาเป็ นสาหรับการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
วาระนี้ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมองฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

171,284,910
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100%
คิดเป็ นร้อยละ 0%

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขข้ อบังคับบริษัท ข้ อที่ 10 เพื่อปรับเรื่ องการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็ นไปตาม กฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
อนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 10 เพื่อปรับการเรื่ องซื้ อหุ น้ คืน ซึ่ งเป็ นไปตาม กฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อความก่อนการแก้ไข คือ
“ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุน้ ของบริ ษทั เอง เว้นแต่เป็ นการซื้ อหุ ้นคืน
จากผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
เกี่ยวกับสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลหรื อบริ ษทั อาจซื้ อ
หุ น้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงินเมื่อบริ ษทั มีกาไรสะสมและ สภาพคล่องส่ วนเกินและการ
ซื้ อหุ น้ คืนนั้นไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหาทางการเงิน หุ น้ ที่ซ้ื อคืนบริ ษทั จะต้อง
จาหน่ายภายในเวลาตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง ถ้ามิได้จาหน่ายหรื อจาหน่ายไม่
หมดในเวลาที่กาหนด ให้บริ ษทั ลดทุนที่ชาระแล้ว โดยวิธีตดั หุ น้ จดทะเบียนส่ วนที่
จาหน่ายไม่ได้
แก้ไขเป็ น
“ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุ น้ หรื อรับจานาหุ น้ ของบริ ษทั เอง เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อนี้
1. บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคืนจากผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ งแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ ยวกับสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน และสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผล
ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรม
2. บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิ น เมื่อบริ ษทั มีกาไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่ วนเกิน และการซื้ อหุ น้ คืนนั้นไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหาทางการเงิน
หุ น้ ที่บริ ษทั ถืออยูอ่ นั เนื่องมาจากการซื้ อหุ ้นคืนนั้น จะไม่นบั เป็ นองค์ประชุ มใน
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ์ ในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธ์ในการรับ
เงินปันผล

การซื้ อหุ ้นของบริ ษทั คืน การจาหน่ ายหุ ้นที่ซ้ื อคืน และ การตัดหุ ้นที่ซ้ื อคืน ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อบริ ษทั มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ในการซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั คืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นการ
ซื้ อหุ ้นคื นดังกล่ าวมี จานวนไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของ ทุ นชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของ
คณะกรรมการของบริ ษทั ในการอนุมตั ิซ้ื อหุ น้ คืนดังกล่าว

ตลอดจนการให้ อ านาจคณะกรรมการหรื อบุ ค คลใดๆที ไ ด้ รั บ มอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ที่จะดาเนิ นการ ใดๆที่มีความจาเป็ นสาหรับการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษทั เอกฉันจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
วาระนี้ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมองฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
171,284,910 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100%
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0%
งดออกเสี ยง 0
เสี ยง

ขอแสดงความนับถือ

(นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

