
 

กง. 2559/04/004 

วนัท่ี 21 เมษายน 2559 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 

1/2559 ซ่ึงประชุมในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 

รวมทั้ งส้ิน 44 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้ งหมด 171,284,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทั โดยบริษทัได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น ท่ีมีสิทธิเพื่อเขา้ร่วม

ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 15  มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 16  

มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เพื่อเป็นไปตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535โดยท่ีประชุมมีมติสรุปไดด้งัน้ี 

 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 วนัที ่27 เมษายน 2558 

  วาระน้ีผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมองฉันทะ ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
เห็นดว้ย  137,558,406 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0   เสียง   

 
วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี2558  

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2558 ตามท่ี
ประธานเสนอ ซ่ึงระบุในรายงานประจ าปี 2558 

 
 



 

วาระที ่3    พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 
วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมองฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  
เห็นดว้ย  137,558,406 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0   เสียง   

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
  อนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
   จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค์) ต่อ 1 หุน้สามญั โดยก าหนดวนัก าหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวนัจนัทร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดย วธีิปิดสมุด
ทะเบียนในวนัองัคารท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสัท่ี 19 
พฤษภาคม 2559  

วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมองฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย  137,558,406 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0  เสียง   

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพ่ือทดแทนกรรมการ ผู้ซ่ึงออกตามวาระ ประจ าปี 

2559  
 อนุมติัการแต่งตั้ง กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม ให้

กลบัเขา้รับต าแหน่งใหม่ อีกหน่ึงวาระ ดงัน้ี 

 1. นาย เควนิ  คูมาร์  ชาร์มา   ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร                       
2. นาย ธีรวทิย ์บุษยโภคะ     กรรมการผูจ้ดัการ                                                                                         
3. นาย อนิล   กุมาร์   โคลิ  กรรมการบริหาร      

       



 

มติการคดัเลือกกรรมการแต่ละท่านตอ้งผา่นวาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้และผูรั้บมองฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย มีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

 
1. นาย เควนิ  คูมาร์  ชาร์มา   

เห็นดว้ย  171,284,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0   เสียง   

2. นาย ธีรวทิย ์บุษยโภคะ    
เห็นดว้ย  171,284,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0   เสียง   

3. นาย อนิล   กุมาร์   โคลิ  
เห็นดว้ย  171,284,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0   เสียง   
  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  
   อนุมติัค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 รวม เป็นเงิน 2,180,000 บาท (ค่าตอบแทนทีจ่ายจริง

ส าหรับปี 2558 เป็นเงิน 2,180,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท โดยจ่ายเป็นรายไตรมาศ  
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรวมเป็นเงินไม่เกิน 360,000 บาท โดยจ่ายเป็นราย 

ไตรมาศ 
วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมองฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  
 
 
เห็นดว้ย  171,284,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0   เสียง    

 
 



 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2559  
  อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ ก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 โดย  

1. นางสาว พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521  
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182  
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972  
4. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  

  หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูซ่ึ้งไดรั้บการรับรอง 
ภายใตบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับปี 2559 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 อีก 200,000 รวมทั้งส้ินเป็นปีละ  900,000 
บาท ส าหรับปี 2559  
วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมองฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  
เห็นดว้ย  171,284,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0   เสียง    

วาระที ่8 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามข้อบังคับข้อที ่6 แก้ไขเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทย ขั้นต ่าจาก 
70 % เป็น 51%    

  อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 6 แกไ้ขเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นคนไทย ขั้นต ่า
จาก 70 % เป็น 51%     
ข้อความก่อนการแก้ไข คือ  
“ หุน้ของบริษทัตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยูไ่ม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบของทุนช าระแลว้” 
แก้ไขเป็น  
“หุน้ของบริษทัตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยูไ่ม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ของทุนจดทะเบียน
ท่ีช าระแลว้” 
ตลอดจนการให้อ านาจคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆทีไดรั้บมอบจากคณะกรรมการบริษทั ท่ี
จะด าเนินการ ใดๆท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั  

วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมองฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย  171,284,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0   เสียง     



 

วาระที ่9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 11 เป็นการปรับเพิ่มอัตราส่วนสูงสุด 
ของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จาก 30% เป็น 49%  

  อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 11 เป็นการปรับเพิ่มอตัราส่วนสูงสุด 
ของผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ จาก 30% เป็น 49% 

  ตามกฎข้อบงัคบัเดิมของบริษทัอตัราส่วนสูงสุดของผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละ
สามสิบ ปัจจุบนัตามกฎหมายไทย อตัราส่วนสูงสุดของผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติเท่ากบัร้อยละส่ีสิบ
เกา้ และ บริษทันั้นตอ้งตั้งอยู่ท่ีประเทศไทย การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทันั้น เพื่อปรับปรุง ผูถื้อ
หุน้ไทยให้มีความเหมาะสมและเท่ียงธรรมกบัการบริหารธุรกิจ ท่ีมีนกัลงทุนต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน 
และเพื่อปรับเขา้กบัการเปิดเสรีการคา้ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ องคก์ารคา้โลก 

 
ข้อความเดิมก่อนการแก้ไข คือ 
“หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหค้นต่างดา้วถือหุน้
ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของทุนช าระแลว้” 

 
แก้ไขเป็น 
“หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหค้นต่างดา้วถือหุน้
ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละส่ีสิบเกา้ของทุนช าระแลว้” 
ตลอดจนการให้อ านาจคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆทีไดรั้บมอบจากคณะกรรมการบริษทั ท่ี
จะด าเนินการ ใดๆท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั  

วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมองฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

 
เห็นดว้ย  171,284,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0   เสียง     

 
วาระที ่10 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที ่10 เพ่ือปรับเร่ืองการซ้ือหุ้นคืน ซ่ึงเป็นไปตาม กฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 10 เพื่อปรับการเร่ืองซ้ือหุน้คืน ซ่ึงเป็นไปตาม กฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 



 

ขอ้ความก่อนการแกไ้ข คือ 
“หา้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเอง เวน้แต่เป็นการซ้ือหุ้นคืน
จากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั
เก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลหรือบริษทัอาจซ้ือ
หุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงินเม่ือบริษทัมีก าไรสะสมและ สภาพคล่องส่วนเกินและการ
ซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน หุน้ท่ีซ้ือคืนบริษทัจะตอ้ง
จ าหน่ายภายในเวลาตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง ถา้มิไดจ้  าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่
หมดในเวลาท่ีก าหนด ใหบ้ริษทัลดทุนท่ีช าระแลว้ โดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ี
จ าหน่ายไม่ได ้

 แกไ้ขเป็น  
 “หา้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของหุน้ หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเอง เวน้แต่ในกรณีดงัต่อน้ี 

1. บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซึงแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล 
ซ่ึงผูถื้อหุน้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

2. บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เม่ือบริษทัมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 

 
หุน้ท่ีบริษทัถืออยูอ่นัเน่ืองมาจากการซ้ือหุ้นคืนนั้น จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมใน

การประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธ์ิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธ์ในการรับ
เงินปันผล 

 
 
การซ้ือหุ้นของบริษทัคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน และ การตดัหุ้นท่ีซ้ือคืน ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
และ กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เม่ือบริษทัมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในการซ้ือหุน้ของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้การ
ซ้ือหุ้นคืนดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ ทุนช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการของบริษทัในการอนุมติัซ้ือหุน้คืนดงักล่าว  



 

ตลอดจนการให้อ านาจคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆทีได้รับมอบจาก
คณะกรรมการบริษทั ท่ีจะด าเนินการ ใดๆท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษทั เอกฉนัจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมองฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย  171,284,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0   เสียง    

 
 

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

            
(นาย เควนิ คูมาร์ ชาร์มา) 

                                                                                             ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


