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พท.สห.2/2556 

 

วันท่ี 23 เมษายน 2556 

 

เรื่อง  แจงมติท่ีประชุมใหญสามญัผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) เมื่อวันท่ี          

23 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเร่ิมเปดประชุม มีผูเขารวมประชุม จํานวน 55 ราย จํานวน

หุนทั้งสิ้น 86,765,800 หุน คิดเปนรอยละ 86.74 ของจํานวนหุน 100,000,000 หุน ไดมีมติดังน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2555 ดวยคะแนนเสียง 

    - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 55 ราย จํานวนเสยีง 86,765,800 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 และรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนน

เสียง 
    - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสยีง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

3. อนุมัติงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน และงบบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 ท่ีผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว ดวยคะแนนเสียง 
 - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

4. อนุมัติการจายหุนปนผลและเงินปนผล จากการดําเนินงานในรอบป 2555 โดยจายเปนหุนปนผลในอัตรา 1 หุน

สามัญเดิม ตอ 1 หุนปนผล และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.11 บาท โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มี

สิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันศุกรท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

และกําหนดจายหุนปนผลและเงินปนผลในวันพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ดวยคะแนนเสียง 
 - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
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5. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัท

ตามสัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล จํานวน 50,000,000 หนวย อายุ 3 ป ในอัตราสวน 2 หุนสามัญ

เดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา ท่ีอัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุน

สามัญใหม 1 หุน ที่ราคาใชสิทธิ 5.00 บาท ตอหุน ดวยคะแนนเสียง 
  - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสยีง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

6. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัท จํานวน 5,000,000 หนวย อายุ 3 ป โดยไมคิดมูลคา ที่อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 

หนวย ตอ หุนสามัญใหม 1 หุน ท่ีราคาใชสิทธิ 4.00 บาท ตอหุน ดวยคะแนนเสียง 

 - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

7. มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ 

พนักงานของบริษัท ท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละหาของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ีจะออกและเสนอขายเปนรายบุคคล ใหแกนายธีรวิทย บุษยโภคะ จํานวน 750,000 คิดเปนรอยละ 15 ของ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายในคร้ังน้ี ดวยคะแนนเสียง 
 - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

8. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 155,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 155,000,000 หุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล และการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ดวยคะแนนเสียง 

 - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

9. มีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดวยคะแนน

เสียง 
 - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

10. พิจารณาการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 155,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุน     

      ปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวน  

      การถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือ 

      พนักงานของบริษัท ดวยคะแนนเสียง 
  - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสยีง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

11. อนุมัติแตงตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ จํานวน 2 ทาน 

11.1 กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ มดีังนี้ 

    1) นายทักษะ   บุษยโภคะ 

    2) นายนิวัฒน  หงสพิทักษพงศ 
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11.2 แตงตั้งกรรมการท้ัง 2 ทานที่ครบกําหนดออกตามวาระกลบัเขาเปนกรรมการตามเดมิอีกวาระหน่ึง 

        ดวยคะแนนเสียง 

    1) นายทักษะ   บุษยโภคะ 
        - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

    2) นายนิวัฒน  หงสพิทักษพงศ 
        - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

11.3 ที่ประชุมมีมติอนมุตักิําหนดอํานาจกรรมการของบริษัทดังน้ี “นายทักษะ บุษยโภคะ หรือนายโยธิน เน่ืองจํานงค                

        หรือนายชัชชัย ธรรมารุงเรือง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธีรวิทย บุษยโภคะ หรือนายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ รวม 

        เปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทได” 

        ดวยคะแนนเสียง 
        - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

12. อนุมัตกิารกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2556 ดังน้ี 

   - คาตอบแทนประธานกรรมการ 60,000 บาท ตอไตรมาส 

   - คาตอบแทนกรรมการทานอื่นๆ ทานละ 45,000 บาท ตอไตรมาส 

   - คาพาหนะสําหรับกรรมการตรวจสอบทานละ 30,000 บาท ตอไตรมาส 

     ดวยคะแนนเสียง 

        - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ100 

13. อนุมัติแตงตั้งให บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ     

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2556 เปนเงิน 650,000 บาท ดวยคะแนนเสียง 
        - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 56 ราย จํานวนเสยีง 86,765,900 เสียง คิดเปนรอยละ100 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

     ( นายพจนศริิ โหตรภวานนท ) 

เลขานุการบริษัท 

 


