
 1

 
 
พท.สห.2/2557 

                                                                         วันที่ 18 เมษายน 2557 

เร่ือง  แจงมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที ่1/2557 บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) เม่ือวันที่ 18 เมษายน 
2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 25 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเร่ิมเปดประชุม มีผู เขารวมประชุม จํานวน 53 ราย จํานวนหุนทั้งสิ้น                         
170,104,849 หุน คิดเปนรอยละ 84.97 ของจํานวนหุน 200,185,525 หุน ไดมีมติดังนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที ่1/2556 เม่ือวันที ่23 เมษายน 2556 ดวยคะแนนเสียง 

    - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 53 ราย จํานวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 และรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียง 
    - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 53 ราย จํานวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

3. อนุมัติงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน และงบบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว ดวยคะแนนเสียง 

   - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 53 ราย จํานวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

4. อนุมัติการจายเงินปนผล จากการดําเนินงานในรอบป 2556 โดยจายเงินปนผลในอัตรา 0.32 บาท(สามสิบสองสตางค)   
ตอ 1 หุนสามัญ โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล(Record Date) ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 
2557 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันพุธ 
7 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจายหุนปนผลและเงินปนผลในวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2557 ดวยคะแนนเสียง 

   - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 53 ราย จํานวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

5. อนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ จํานวน 2 ทาน 
  5.1 กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ มีดังนี้ 
       1) นายชัชชัย   ธรรมารุงเรือง 
       2) นายสุรชัย   สนธิรติ 
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  5.2  แตงต้ังกรรมการทั้ง 2 ทานที่ครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาเปนกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง 
         ดวยคะแนนเสียง 
        1) นายชัชชัย   ธรรมารุงเรือง 

             - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 53 ราย จํานวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

       2) นายสุรชัย   สนธิรติ 
             - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 53 ราย จํานวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

  5.3  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดอํานาจกรรมการของบริษัทดังนี้ “นายทักษะ บุษยโภคะ หรือนายโยธิน เนื่องจํานงค                
         หรือนายชัชชัย ธรรมารุงเรือง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธีรวิทย บุษยโภคะ หรือนายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ รวม 
         เปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทได” 
         ดวยคะแนนเสียง 

             - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 53 ราย จํานวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

6.  อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2557 ดังนี้ 
  - คาตอบแทนประธานกรรมการ 60,000 บาท ตอไตรมาส 
  - คาตอบแทนกรรมการทานอื่นๆ ทานละ 45,000 บาท ตอไตรมาส 
  - คาพาหนะสําหรับกรรมการตรวจสอบทานละ 30,000 บาท ตอไตรมาส 
    ซ่ึงเปนอัตราเดียวกับป 2556 ดวยคะแนนเสียง 

      - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 53 ราย จํานวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

7.  อนุมัติแตงตั้งให บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
     เลขทะเบียน 4521 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษนนท 
     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 เปนผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 เปนเงิน 650,000 บาท  
     ดวยคะแนนเสียง 
     - เห็นดวย จากจํานวนผูถือหุน 53 ราย จํานวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

     ( นายพจนศิริ โหตรภวานนท ) 
เลขานุการบริษัท 

 


