
 
 

พท.สห  01/2557  

                                                                           วันท่ี  28 มีนาคม 2557   

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 
เรียน ทานผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.  สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี 1/2556 (เอกสารแนบ 1) 
2.  รายงานประจําป 2556 ของคณะกรรมการ พรอมดวยงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของ 
     ผูสอบบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (เอกสารแนบ 2) 
3.  นโยบายการจายเงินปนผลและ ขอมูลเปรียบเทียบ (เอกสารแนบ 3) 
4.  ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรับการเสนอใหเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
     (เอกสารแนบ 4)             
5.  ขอมูลเพ่ือการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป  2557 (เอกสารแนบ 5) 
6.  ขอมูลเพ่ือพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2557 

       (เอกสารแนบ 6) 
7.  ขอบังคับ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) สวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุม    

ผูถือหุน (เอกสารแนบ 7) 
8.  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.), (แบบ ข.) (เอกสารแนบ 8) 
9.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม (เอกสารแนบ 9) 

ดวยคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญ         
ผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ในวันศุกรท่ี 18  เมษายน  2557 เวลา 14.00 น.(กําหนดเวลาลงทะเบียนต้ังแต เวลา 13.00 น.)  
ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร เลขท่ี 699 ถนนศรีนครินทร  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2556 (เอกสารแนบ 1) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   : การประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2556 ไดจัดขึ้นเม่ือวันท่ี        
23 เมษายน 2556 โดยไดจัดทําสําเนารายงานการประชุมแลวเสร็จภายใน 14 วันและไดจัดสง           
ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมท้ังเผยแพรบนเว็บไซด
ของบริษัทแลว และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุม (ตามเอกสารแนบ 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2556  ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหท่ีประชุมรับรอง 



 
 

โดยบริษัทไดเผยแพร รายงานการประชุมดังกลาว บนเว็บไซดของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง  พรอม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 และรายงานประจําปของ       
คณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการไดสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 
2556 ปรากฏอยูในรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 
และรายงานประจําปใหท่ีประชุมรับทราบ  

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป 2556 
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท   

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   :   งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามท่ีปรากฏอยูในหมวดงบการเงิน
ของรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท และ 
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือ เชิญประชุมในครั้งนี้ 

  ความเห็นคณะกรรมการ   :   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2556 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรอง  
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2556 
(เอกสารแนบ 3) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   :   เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานหลังหักภาษี      
เงินไดนิติบุคคลในปนี้เปนเงิน 123.07 ลานบาท ทําใหมีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 
เปนเงิน 344.78 ลานบาท และมีสภาพคลองของกระแสเงินสดเพียงพอ โดยท่ีบริษัทมีนโยบาย
ในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ โดยมีอัตราการจายเงินปน
ผลในรอบ 3  ป ท่ีผานมา  ตามเอกสารแนบ  คณะกรรมการจึงได มีมติในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557  ใหจายเงินปนผลในอัตรา
หุนละ 0.32 บาทคิดเปนอัตรารอยละ 52.05 แกผูถือหุนของบริษัท และกําหนดวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 114 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 16  พฤษภาคม 2557 



 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ   :    เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทป 2556 แกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา     
หุนละ  0.32 บาท(สามสิบสองสตางค) โดยเสนอใหกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2557 และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลในวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการ
รับเงินปนผลในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557  

วาระท่ี 6    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4) 

                     ขอเท็จจริงและเหตุผล       : ตามขอบังคับของบริษัท หมวดท่ี 4 ขอ 18 กรรมการตองออกจาก 
                    ตําแหนงเปนอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูท้ังหมด ถาจํานวนกรรมการท่ีจะ                    

แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับหนึ่งในสามโดยท่ี                   
กรรมการท้ังหมด 2 ทานซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในปนี้ เปนบุคคลซึ่งเปนผูมีความรู                       
มีประสบการณ และทําคุณประโยชนใหแกบริษัทตลอดมาโดยปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดขอมูลประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ไดจัดสงแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ   :   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 ไดมีมติ
เห็นสมควรใหเลือกต้ังกรรมการซึ่งครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 2 ทาน รายละเอียดขอมูล
ประวัติ ตามเอกสารแนบ กลับเขาเปนกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย  

                     1. นายชัชชัย  ธรรมารุงเรือง   ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
                     2. นายสุรชัย  สนธิรติ              ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                      

              วาระท่ี 7      พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 (เอกสารแนบ 5) 
                     ขอเท็จจริงและเหตุผล    :    ในป 2556 ท่ีประชุมผูถือหุนครั้งท่ี 1/2556 ไดมีมติอนุมัติจายคา                          

ตอบแทนสําหรับป 2556 ใหประธานกรรมการไตรมาสละ 60,000 บาท กรรมการทานละ 
45,000 บาทตอไตรมาส และจายคาพาหนะใหกรรมการตรวจสอบอีกทานละ 30,000 บาทตอ
ไตรมาส 

                     ความเห็นคณะกรรมการ    :   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 เห็นสมควรพิจารณา     
                     กําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2557 ในอัตราเดิม คือ คาตอบแทนประธานกรรม 

การบริษัท ไตรมาสละ 60,000 บาท กรรมการทานละ 45,000 บาทตอไตรมาส และจายคา
พาหนะใหกรรมการตรวจสอบอีกทานละ 30,000 บาทตอไตรมาส โดยไดพิจารณาเทียบเคียง
กับอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
 



 
 

             วาระท่ี 8     พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2557 และกําหนดคาตอบแทน(เอกสารแนบ6) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล    :   บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูตรวจสอบรับรอง       
 งบการเงินของบริษัท โดยไดเสนอคาตรวจสอบบัญช ีในอัตราเดิมปละ 650,000 บาท โดยเปน  
 คาสอบทานประจําไตรมาสรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 60,000 บาท และคาตรวจสอบบัญช ี
 สิ้นปอีก 470,000 บาท 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเปรียบเทียบอัตราคาตรวจสอบบัญชีกับสํานักงานตรวจสอบ                               
 บัญชีอื่นๆ ในระดับเดียวกัน และไดประเมินคุณภาพงานของผูสอบบัญชีแลว  
  ความเห็นคณะกรรมการ    :   เห็นสมควรใหแตงต้ังบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   
 โดย นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือนายโสภณ  
 เพ่ิมศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบ 
 บัญชรีับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 เปนผูตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทประจําป 2557 
 และเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2557 ในอัตราปละ 650,000 บาท ตามมติท่ีประ 
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 

               วาระท่ี 9      เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

                อนึ่ง บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเพ่ือเขารวมประชุมใหญผูถือหุน ในวันท่ี                             
13 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 14 มีนาคม 2557 เพ่ือสิทธิของผูถือหุน                
ในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาว              
ขางตนหากทานไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ขอไดโปรดแตงต้ังผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทน                  
และสงหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) มาถึงบริษัทกอนเวลาเริ่มประชุม 

  ขอแสดงความนับถือ 
                                             ในนามบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด( มหาชน) 
    
 
 
                                                                   ( นายโยธิน  เนื่องจํานงค ) 
                                                            ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
                           


