
 
 

TPAC 001 / 04 / 2560 

วนัท่ี 20 เมษายน 2560 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุม

ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ณ หอ้งบอร์ดรูม 3 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 โดยเร่ิมเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมดว้ยตนเองจ านวน 18 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 98 ราย รวมทั้งส้ิน 116

ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 197,714,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.90 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

จ านวน  253,817,676 หุ้น  โดยบริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น ท่ีมีสิทธิเพื่อเขา้ร่วมประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 15  

มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมุดทะเบยีนในวนัท่ี 16  มีนาคม 2560 เพือ่ก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ ในการเขา้ร่วม

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อเป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535โดยท่ีประชุมมีมติสรุปไดด้งัน้ี 

 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธาน แจ้งต่อทีป่ระชุม 
  ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ไม่มีเร่ืองส าคญัใดท่ีจะแจง้ต่อท่ีประชุมในวนัน้ี 
 
วาระที ่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 ประจ าปี 2559 วนัที ่21 เมษายน 2559 

  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย   205,055,053 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0   เสียง   
 

วาระที ่3  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ   
โดยท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นไดร้ับทราบ ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559 ตามท่ีประธานเสนอ ซ่ึงระบุ

ในรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบซีดี ที่ไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 และไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามประเด็นใด ๆ 
 
วาระที ่4    พจิารณาอนุมตั ิรับรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2559  
  โดยท่ีงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบ รับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 



 
 

 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

 เห็นดว้ย   205,086,553 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0   เสียง 

 
วาระที ่5 พจิารณาการจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

 อนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้
ละ 0.21 บาท โดยประมาณรวมเป็นเงิน 53.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51% ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของ
บริษทั โดยที่บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือ วนัท่ี 8 กนัยายน 2559 แลว้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงิน 
25.4 ลา้นบาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุน้ละ 0.11 บาท โดยมีมติใหจ่้ายเงินปันผล ส่วนท่ีเหลือเป็นเงิน 27.9 
ลา้นบาท และเพือ่เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  (รวมทั้ง
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) จึงไดเ้สนอท่ีประชุมเพ่ือก าหนดวนั หรือผูมี้สิทธ์ิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2560 และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียน ในท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในท่ี 19 พฤษภาคม 
2560 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย   205,121,553 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
  งดออกเสียง 0   เสียง  
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารคดัเลือกกรรมการใหม่ เพ่ือทดแทนกรรมการ ผู้ซ่ึงออกตามวาระ ประจ าปี 2560 
 อนุมติัการแต่งตั้ง กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม ใหก้ลบัเขา้รับต าแหน่ง

ใหม่ อีกหน่ึงวาระ ดงัน้ี 

1) นาง อาราธนา   โลเฮีย ชาร์มา  กรรมการ 

2) นาย กรานต ์   ฉายาวจิิตรศิลป์  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3) นาย กิตติภตั สุทธิสมัพทัน์  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดย มีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  
1. นาง อาราธนา   โลเฮีย ชาร์มา  

เห็นดว้ย   205,151,653 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0   เสียง 
 



 
 

2. นาย กรานต ์  ฉายาวิจิตรศิลป์ 
  เห็นดว้ย  205,151,653 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0   เสียง 

3. นาย กิตติภตั สุทธิสมัพทัน ์  
เห็นดว้ย   205,151,653 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
  งดออกเสียง 0   เสียง  
  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 อนุมติัค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 ใหค้งอตัราเดิมเท่ากบัปี 2559 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ   
ตรวจสอบ ดงัน้ี 

1) อตัราค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายจริงส าหรับปี 2559 เป็นเงิน 2,180,000 บาท แบ่งเป็นดงัน้ี 
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษทั 70,000.- ต่อไตรมาศ 4 ไตรมาศ เป็นเงิน 280,000.-บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 7 ท่าน ท่านละ 55,000.- ต่อไตรมาศ จ่ายทุกไตรมาศ 4 ไตรมาศ รวม

เป็น 1,540,000.-บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่านละ 30,000.- ต่อไตรมาศ จ่ายทุกไตรมาศ 4 ไตรมาศ 

รวมเป็น 360,000.-บาท 
2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 จ่ายเท่ากบั ปี 2559 ตามขอ้ 1)  เป็น

เงินรวมทั้งส้ิน 2,180,000.-บาทโดยจ่ายเป็นรายไตรมาศ 4 ไตรมาศ 
 

 อนุมติัค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 เฉพาะประธานกรรมการ และ
กรรมการ ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ  านวน 3 ท่าน จาก 6 ท่าน ในจ านวนเงินท่ีเท่ากนั ซ่ึงกรรมการอีก 3 ท่านเป็น
ผูบ้ริหาร จึงไม่มีการพิจารณาค่าตอบแทน  ดงัน้ี  

- ปี 2559 ไม่มีการพิจารณาค่าตอบแทนใด ๆใหก้บัคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทั้งคณะ 
- ปี 2560 พิจารณาค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ และกรรมการเฉพาะท่านท่ีไม่ได้เป็น

ผูบ้ริหาร 3 ทา่น ท่านละ 33,000.- ปีละ 2 คร้ัง โดยจ่าย ณ วนัท่ีประชุม รวมเป็นเงิน 198,000.-บาท 
 อนุมติัค่าตอบแทนรวมทั้งส้ิน ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรร

หาและค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 2,378,000.- บาท  
 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย   205,151,653 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0   เสียง    
 



 
 
 
วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
  อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ ก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2560 โดย  

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

  หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูซ่ึ้งไดรั้บการรับรอง ภายใตบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนส าหรับปี 2560 จากเดิมปี 2559 เป็น
เงิน 900,000.- เพ่ิมข้ึนอีก 400,000 บาท หรือ 44% รวมทั้งส้ินส าหรับปี 2560  เป็นเงิน 1,300,000 บาท  

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย   205,151,713 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0   เสียง    
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
  
 

 
             
                (นาย เควนิ คูมาร์ ชาร์มา) 

                                                                                                            ประธารกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


