
 

ที่ TPAC/2561/03/002 

วนัท่ี 12 มีนาคม 2561 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการ เร่ืองการออกและเสนอขายหุ้นกู้  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ การแก้ไข
มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เร่ืองพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 
2561 การเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Record Date) 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถึง     การแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการ เร่ืองการเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทอื่น การเพิ่มเติมวาระการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเ ข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Record Date) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท พลาสติค และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ") ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อ
วนัที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม ภิรมย์ โรงแรมหรรษา ซอยมหาดเล็กหลวง 2 แขวงลมุพินี เขตปทมุ
วนั กรุงเทพฯ ได้มีมติในเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้

1. อนุมตัิให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและ/หรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ มีและ/หรือ ไมม่ีหลกัประกนั 

มีและ/หรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ และประเภท

ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) และ/หรือประเภทก าหนดระยะเวลา 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ในแตล่ะครัง้ 

วงเงนิ จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมลูคา่รวมไมเ่กิน 2,000,000,000 บาท (สองพนัล้านบาทถ้วน) 

โดยจะออกเสนอขายครัง้เดียวหรือหลายคราวก็ได้  

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือในสกลุเงินอื่น 

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ ซึ่งกรณีนีไ้ม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอน

เมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ส าหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้ นกู้

ประเภทไถ่ถอนเมื่อ เลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุ  



 

ทัง้นี ้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ/หรือส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและ/หรือเสนอขาย

แก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นกัลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้

ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศ โดยให้เป็นไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือกฏระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและ

มีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผู้ ถือหุ้ นกู้ และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนครบก าหนด  

ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะครัง้ 

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทสามารถออก

หุ้ นกู้ ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เ ง่ือนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ 

ขออนมุตัิไว้ ทัง้นี ้เมื่อรวมกบัหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจ านวนเงินสงูสดุไม่เกินวงเงินที่ได้รับ

การอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก าหนด มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้  
หลกัประกัน จ านวนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในแต่ละครัง้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุของหุ้นกู้  ระยะเวลาไถ่ถอน 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนก าหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการช าระคืนหุ้ นกู้  และวิธีการจัดสรร เป็นต้น ตลอดจน
ด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอ านาจในการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้  หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง อีกทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารและสญัญา
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใด
ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกหุ้นกู้     

2. อนมุตัิให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ในข้อที่เก่ียวข้องกบัการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถด าเนินการ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26. ของข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี ้

จากเดิม 

“ข้อ 26.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ให้รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉยัชี้ขาดของที่ประชุม 



 

ใหถื้อเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่
ประชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 26.  ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์
ประชมุ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบติัหนา้ที่แทนแต่ถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชมุเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานทีป่ระชมุ  

การวินิจฉยัชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” 

(2) เพิ่ม ข้อ 26/1 ในข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี ้

“ข้อ 26/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจะตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุอย่างนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกนั ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
กระท าผ่านระบบการควบคมุการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ
โดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาทีมี่การประชมุ รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเ่กิดจากการบนัทึกดงักล่าว และ
ระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัของการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ทีห่น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องประกาศก าหนด” 

(3) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28. ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

จากเดิม 

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนงัสือ 
นดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอืน่และก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได้” 



 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 28. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอืน่และก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได้ ทัง้นี ้หาก
เป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนงัสือเชิญประชุมโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” 

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียน 

3. อนุมตัิการแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่งได้จดัให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2561 
เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 โดยให้แก้ไขข้อความเดิมและให้ใช้
ข้อความใหม ่ดงันี ้ 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ซึง่จะจ่ายเป็นรายไตรมาส ดงันี ้

(ก) ประธานกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 80,000 บาท 

(ข) กรรมการบริษัท ไตรมาสละ 65,000 บาท ตอ่ทา่น 

โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนส าหรับการประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ตอ่ปี 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะ
กรรมการอิสระส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีกจ านวนไม่เกิน 5 ครัง้ต่อปี เป็น
จ านวนเงิน 43,333 บาท ตอ่ทา่นตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 

(2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะจ่ายเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 30,000 บาท ตอ่ทา่น 

(3) คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่จะจ่ายดงันี ้

(ก) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ละ 40,000 บาทต่อครัง้ที่เข้า
ประชมุ 

(ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เฉพาะที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ครัง้ละ 
40,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 

(4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนใด 
ๆ 

โดยบริษัท จะจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 3,389,995 บาท 



 

4. อนมุตัิการยกเลกิวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Record Date) 
จากเดิมวนัที่ 20 มีนาคม 2561 และอนุมตัิการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 (Record Date) ใหม่ เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2561 โดยวัน เวลา และสถานที่ในการ 
จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ยังคงเป็นไปตามเดิม กล่าวคือ ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศนูย์ประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ เลขท่ี 60 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

5. อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ โดยแก้ไขช้อความ
ใน ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  และระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิ 

ดงันัน้ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ จะจดัให้มีขึน้เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุ 

ระเบียบวาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ประชุมเมื่อ

วนัท่ี 15 มกราคม 2561 

ระเบียบวาระที่  3 พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน

ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และอนมุตัิงบการเงิน

ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผ่านการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2560 และจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัรา 0.13 บาทตอ่หุ้น โดยแบง่เป็น 

1)  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ใน
อตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 25.38 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วจ่ายจาก
ก าไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลตาม



 

มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรได้เทา่กบัเงินปันผลคณู 20/80 โดยบริษัทฯ หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อย
ละ 10 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 แล้ว  

2)  การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 จะจ่ายในอตัรา
หุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 7.6 ล้านบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากก าไรที่เสียภาษี 
ในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสทิธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ตามที่ปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนั 4 พฤษภาคม 
2561 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจาก 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 แล้ว  

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2561 มีกรรมการ

ครบวาระจ านวน 3 ท่านได้แก่ (1) นายอานิล กุมาร์ โคลิ (2) นายยาโชวาดัน โลเฮีย และ (3) นายวีระศกัดิ์  

สตุณัฑวิบลูย์ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบให้เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณา

แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ ทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ได้แก่ (1) นายอานิล 

กมุาร์ โคล ิ(2) นายยาโชวาดนั โลเฮีย และ (3) นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิแล้วว่าบุคคลตามรายช่ือดงักล่าวเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการล าดบัที่ 3 

เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบตัิสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ  

ของบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองนีไ้มไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ และ
ค่าตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย โดยค านงึถึงความเหมาะสมในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา และ
การตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายของบริษัท ซึง่ได้เทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ซึง่จะจ่ายเป็นรายไตรมาส ดงันี ้

(ค) ประธานกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 80,000 บาท 

(ง) กรรมการบริษัท ไตรมาสละ 65,000 บาท ตอ่ทา่น 



 

โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนส าหรับการประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ตอ่ปี 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะ
กรรมการอิสระส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีกจ านวนไม่เกิน 5 ครัง้ต่อปี  
เป็นจ านวนเงิน 43,333 บาท ตอ่ทา่นตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 

(2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะจ่ายเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 30,000 บาท ตอ่ทา่น 

(3) คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่จะจ่ายดงันี ้

(ค) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ละ 40,000 บาทต่อครัง้ที่เข้า
ประชมุ 

(ง) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เฉพาะที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ครัง้ละ 
40,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 

(4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนใด 
ๆ 

โดยบริษัท จะจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 3,389,995 บาท 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนมุตัิแตง่ตัง้  

1) นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 (ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2555 และระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560) หรือ 

2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 (ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2558) หรือ 

3) นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 

4) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

5) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4807 

จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชี เป็นเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่าง
เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ซึง่คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 
 
 



 

คา่สอบบญัชี (บาท) 

ขอบเขต 
 

2560 
รวม 

 

2561 
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

2561 
งบการเงินรวม 

 

2561 
รวม 

 
งบการเงินประจ าปี       700,000        740,000                -          740,000  
ตรวจงบการเงินรวม               -            460,000        460,000  
งบการเงินระหวา่งกาล       600,000        660,000        260,000        920,000  
คา่ธรรมเนยีมจา่ยครัง้เดียว 

              -                  -           80,000         80,000  
- การควบรวมกิจการ 
- ตรวจสอบการประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิ  
รวม (บาท)    1,300,000     1,400,000        800,000     2,200,000  
 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท คสัตอม แพค จ ากดั 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของคสัตอม แพค จ านวนทัง้หมด 
10,143,137 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของคัสตอม แพค โดยการเข้าซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดของคัสตอม แพค ถือเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั โดยจะต้องได้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ  

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไปของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้ในการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในข้อที่เก่ียวข้องกบั
การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถด าเนินการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกคณะกรรมการบริษัทในการจดัการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อนึง่ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และระเบียบ วาระการประชมุ
ดงักลา่วให้ทราบลว่งหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ http://www.thaiplaspac.com/ ทัง้นี ้กรณีมี ข้อสอบถาม 



 

กรุณาติดต่อสอบถามทางอีเมล์ : anong@thaiplaspac.com หรือติดต่อส านกัเลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลข
โทรศพัท์ที่ 02-897-2250 ตอ่ 180 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

......................................................... 
(นางสาวอนงค์ สมพิทยานรัุกษ์) 

เลขานกุารบริษัท 

 

                                                                                                     

 


