
 
ที TPAC/2561/03/001 

วนัที 6 มีนาคม 2561 

เรือง       แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการ เรืองการเข้าทําธุรกรรมการซือหุ้ นสามญัของบริษัทอืน การเพมิเติมวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 และการแก้ไขเปลียนแปลงวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (Record Date) (ฉบบัแก้ไขเพมิเติม) 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อ้างถึง    มติทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 2/2561 ของบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) เมือวันที 21 

กมุภาพนัธ์ 2561 เรือง กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และการจ่ายเงนิปันผล 

เ นื อ ง ด้ ว ย  ที ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  พ ล า ส ติ ค แ ล ะ หี บ ห่ อ ไ ท ย  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )  

(“บริษัทฯ ") ครังที 3/2561 เมือวนัที 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม ภิรมย์ โรงแรมหรรษา ซอยมหาดเล็ก

หลวง  แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ ได้มีมติในเรืองทีสําคัญดงันี 

1. อนุมัติการเข้าซือหุ้ นสามัญทงัหมดของบริษัท คัสตอม แพค จํากัด (“คัสตอม แพค”) ซึงเป็นบริษัททีประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติค มีจํานวนหุ้นสามญัทงัหมด 10,143,137 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 

บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของคสัตอม แพค จากผู้ ถือหุ้นเดิมของคสั

ตอม แพค จํานวน 3 ราย ซึงประกอบด้วย (1) บริษัท รักษ์ มาร์เก็ตติง จํากัด (2) บริษัท ซอร์โต้ จํากัด และ  

(3) บริษัท ร็อคม่า โฮลดิงส์ จํากดั (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) โดยบริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายตกลงราคาซือขายหุ้น

ในราคาหุ้นละ 10.549 บาท รวมเป็นเงินทงัสินจํานวน 107,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) วันเดือนปีทีเกิดรายการ 

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ ขายจะเข้าลงนามในสญัญาซือขายหุ้นของคสัตอม แพค ในวนัที 6 มีนาคม 2561 

ภายหลงัจากได้รับการอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทในครังนี และจะเข้าทําการซือขายหุ้น

ภายหลงัจากทีได้รับอนมุติัจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

(2) คู่สัญญาทีเกียวข้อง 

กลุ่มผู้ขายซงึเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของคสัตอม แพค จํานวน 3 ราย ดงันี 

(ก) บริษัท รักษ์ มาร์เก็ตติง จํากัด1 ถือหุ้นจํานวน 4,970,137 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของคัสตอม แพค 

                                                             
1 บริษัท รักษ์ มาร์เก็ตติง จํากดั ถือหุ้นโดย (1) นายรักวิทย์ ไชยศภุรากุล ถือหุ้นร้อยละ 99.88 (2) นางเสาวนีย์ ไชยศภุรากุล ถือหุ้นร้อยละ 0.02 

(3) นายรักพงศ์ ไชยศภุรากุล ถือหุ้นร้อยละ 0.02 (4) นายรังสรรค์ โฆษิตศรีปัญญา ถือหุ้นร้อยละ 0.02 (5) นายลขิติ กล้าณรงค์ราญ ถือหุ้นร้อย

ละ 0.02 (6) นางสาวอารียา เดชานนัท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 และ (7) นายอนพุนัธ์ ศรีสริุยะ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 

 



 
(ข) บริษัท ซอร์โต้ จํากัด2 ถือหุ้ นจํานวน 4,966,080 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 

48.96 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของคสัตอม แพค 

(ค) บริษัท ร็อคม่า โฮลดิงส์ จํากดั3 ถือหุ้นจํานวน 206,920 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อย

ละ 2.04 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของคสัตอม แพค 

ทงันี กลุ่มผู้ขายและบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ

ทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(3) ลักษณะทัวไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าซอืหุ้นสามญัของคสัตอม แพค ทงัหมดจํานวน 10,143,137 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 

บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของคสัตอม แพค จากกลุ่มผู้ขาย 

(4) รายละเอ ียดทรัพย์สนิทไีด้มา 

หุ้ นสามัญของคัสตอม แพค ทังหมดจํานวน 10,143,137 หุ้ น มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท หรือ 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของคสัตอม แพค 

(ก) ข้อมลูทวัไป 

ช ือบริษัท บริษัท คสัตอม แพค จํากดั 

ทีตงัสําน ักงานใหญ่ เลขที 75/2 ซอยร่วมใจ หมู่ที 9 ถนนบางนา-ตราด กม.18.8 

ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

เลขทีน ิตบิุคคล 0105512000275 

ทุนจดทะเบียน 101,431,370 บาท 

คณะกรรมการบริษัท 1) นายสมชยั ไชยศุภรากลุ 

2) นางอารยา เตชานนัท์ 

3) นางรัตนา ทรงกิจจานวุฒัน์ 

4) นายรักวทิย์ ไชยศุภรากลุ 

5) นายพีระวฒัน์ พิชเยนทรโยธิน 

                                                             
2 บริษัท ซอร์โต้ จํากัด ถือหุ้ นโดย (1) นายรักวิทย์ ไชยศุภรากุล ถือหุ้ นร้อยละ 99.98 (2) นายดํารงค์ ยิมสว่าง ถือหุ้ นร้อยละ 0.01 และ  

(3) นางสาวทองคณู เสวิสทิธิ ถือหุ้นร้อยละ 0.01 

 
3 บริษัท ร็อคม่า โฮลดิงส์ จํากัด ถือหุ้นโดย (1) บริษัท รักษ์ มาร์เก็ตติง จํากัด ถือหุ้นร้อยละ 99.96 (2) นายรักวิทย์ ไชยศภุรากุล ถือหุ้นร้อยละ 

0.01 (2) นายรักพงศ์ ไชยศุภรากุล ถือหุ้นร้อยละ 0.01 (4) นางสาวอารียา เดชานนัท์ ถือหุ้ นร้อยละ 0.01 และ (5) นางรัตนา ทรงกิจจานุวฒัน์ 

ถือหุ้นร้อยละ 0.01 



 

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติค 

(ข) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของคสัตอม แพค 

รายละเอ ียด 2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

2560 

(บาท) 

สินทรัพย์รวม 226,953,496 220,881,058 188,922,640 

หนีสินรวม 51,140,758 39,347,520 43,613,062 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 175,812,738 181,533,538 145,309,578 

รายได้ 355,332,128 347,150,525 289,968,577 

ค่าใช้จ่าย 340,012,850 339,962,517 295,988,720 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 11,732,221 5,720,800 (6,200,274) 

(5) การคํานวณขนาดของรายการ 

เกณฑ์ทใีช้ในการคาํนวณ วธิ ีการคาํนวณ ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมี

ตวัตนสทุธิ (NTA) 

(NTA ของเงินลงทนุในบริษัท X สดัสว่นทีได้มาหรือจําหน่ายไป) X100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 
13.7 

2. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงาน 

(กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของบริษัททีได้มา X สดัสว่นทีได้มา) X 100 

กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

ไมส่ามารถ

คํานวณได้ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง

ตอบแทน 

มลูค่ารายการทีจ่ายหรือได้รับ X 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

11.4 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนทีออก

เพอืชําระคา่สินทรัพย์ 

จํานวนหุ้นทีออกเพอืชําระคา่สินทรัพย์ของบริษัท X 100 

จํานวนหุ้นทอีอกและจาํหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ 

ไมส่ามารถ

คํานวณได้

เนืองจากบริษัทฯ 

ไมไ่ด้ออกหุ้นเพือ

ชําระเป็นสิงตอบ

แทน 

ในการคํานวณขนาดของรายการของการเข้าซือหุ้นสามญัของคสัตอม แพค โดยอ้างอิงงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสดุวันที 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) 

เท่ากบัร้อยละ .  โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายการได้มาซงึทรัพย์สินอืนใดทีเกิดขึนในระหว่าง 

6 เดือนก่อนวนัทีคณะกรรมการบริษัทมมีติอนุมตัิให้เข้าทํารายนีทีต้องนําขนาดรายการมาคํานวณรวม

กับรายการนี เนืองจากรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการตํากว่าร้อยละ 15 จึงทําให้การเข้าทํา

ธุรกรรมการซือหุ้ นดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการได้มาซึงทรัพย์สินประเภทใด ๆ ตามประกาศ



 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 20/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยัสําคญัทีเข้าข่าย

เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เรืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ดี การเข้าซือหุ้นสามญัทงัหมดของคสัตอม แพค ถือเป็นการซือหรือรับ

โอนกิจการบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“พ.ร .บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) จึง

ต้องได้รับการอนุมตัิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทํารายการ (โปรดพิจารณารายละเอยีด

เพมิเติมในข้อ (13)) 

(6) มูลค่ารวมของสิงตอบแทน 

การเข้าซือหุ้นสามญัทงัหมดของคสัตอม แพค จากกลุ่มผู้ขายในครังนี บริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนเป็น

เงนิสดให้กบักลุ่มผู้ขายเป็นเงินจํานวนรวมทงัสิน 107,000,000 บาท 

(7) มูลค่าของสินทรัพย์ท ีจะได้มา 

หุ้นสามญัของคสัตอม แพค จํานวนทงัหมด 10,143,137 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของคสัตอม แพค ซงึมีมลูค่าทางบญัชี ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2560 เท่ากบั 14.3259 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่าตามบญัชีรวมเท่ากบั 145,309,578 บาท 

ทงันี บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นของคัสตอม แพค ในอนาคต ไม่มีภาระรับผิดชอบในหนีสินอืนใดของ 

คสัตอม แพค นอกเหนือจากการเป็นผู้ถือหุ้น 

(8) เกณฑ์ทีใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิงตอบแทน  

การกําหนดราคาซือขายหุ้นสามญัของคัสตอม แพค เป็นราคาทีได้จากการต่อรองกนัระหว่างบริษัทฯ 

และกลุ่มผู้ขาย และอ้างองิจากมลูค่าตามบญัชีของคสัตอม แพค ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2560 

(9) ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

การเข้าซือหุ้ นสามญัทงัหมดของคัสตอม แพค เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และขยาย

ฐานการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ซึงจะสามารถเพิมการเติบโตของรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ ใน

อนาคต 

(10) แหล่งเงนิทนุทใีช้ 

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าซือหุ้นในครังนี มาจากกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

(11) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทซึงไม่มีกรรมการบริษัททีมีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการบริษัททีเป็น

บคุคลทีเกียวโยงกนัเข้าร่วมประชุมในวาระดงักล่าวข้างต้นได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าซือหุ้นสามญั

ทงัหมดของคัสตอม แพค เป็นการลงทุนเพือพัฒนาและขยายโอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ขยายฐานการผลิตของบริษัทฯ รวมทงักลุ่มลกูค้าและผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ นอกจากนี บริษัทฯ ยงัคาด



 
ว่าจะได้ประโยชน์จากการ synergy ในด้านต้นทนุอีกด้วย ทงันี คณะกรรมการทราบถึงรายได้และกําไร

ของคสัตอม แพคทีลดลงในแต่ละปี ซงึสาเหตหุลกัของการลดลงดงักล่าวมาจากยอดขายสินค้าทีลดลง 

แต่เห็นว่าประโยชน์ทีบริษัทฯ จะได้รับจะมีมากกว่า และการกําหนดราคาซือขายเป็นไปอย่างอย่าง

สมเหตุสมผล จึงมีมติอนุมัติการเข้าซือหุ้ นสามัญทังหมดของคัสตอม แพค และอนุมัติให้เสนอเรือง

ดงักล่าวต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพือพจิารณาอนมุตัิต่อไป 

(12) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกันกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

ข้างต้น ทงันี กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทงัสามท่านได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในครัง

นีด้วย 

(13) หมายเหตุเพมิเติม 

การเข้าซือหุ้นสามญัของคสัตอม แพค เป็นรายการทีบริษัทฯ ได้มาซงึเงินลงทุนในบริษัทอืน ซงึเป็นผล

ให้บริษัทอนืนนัมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันนั บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบงัคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง หลักเกณฑ์ 

เงือนไข และวิธีการเกียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 

2560 

นอกจากนี การเข้าซือหุ้นสามญัทงัหมดของคสัตอม แพค ในครังนีเข้าข่ายเป็นการซือหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ประกอบ

กบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ จึงต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการเข้า

ซือหุ้นสามญัทงัหมดดงักล่าว โดยจะต้องได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นทีมีส่วนได้เสีย ทงันี ไม่มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ 

และ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทีมีส่วนได้เสียทีไม่สามารถลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

2. อนุมตัิการยกเลิกวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (Record Date) 

จากเดิมวนัที 13 มีนาคม 2561 และอนุมัติการกําหนดวนักําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้

ถือหุ้ น ประจําปี 2561 (Record Date) ใหม่ เป็นวันที 20 มีนาคม 2561 โดยวัน เวลา และสถานทีในการจัด

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ยงัคงเป็นไปตามเดิม กล่าวคือ กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2561 ในวันที 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ เลขที 60 ถนน

รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

3. อนุมตัิการเพมิระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของบริษัทฯ โดยเพิมเติมระเบียบวาระที 8 

เพือเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพือพิจารณาอนุมตัิการเข้าซือหุ้นสามญัทงัหมดของบริษัท 

คสัตอม แพค จํากดั  

ดงันนั การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 จดัให้มีขึนเพือพิจารณาระเบียบวาระ ดงันี 

ระเบียบวาระที 1 เรืองทีประธานแจ้งต่อทีประชมุ 



 
ระเบียบวาระท ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2561 เมือวนัที 15 มกราคม 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561 ประชุมเมือ

วนัที 15 มกราคม 2561 

ระเบียบวาระท ี 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ประจําปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 และอนุมตัิงบการเงนิ

ประจําปีสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซงึผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผ่านการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทงัคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว 

ระเบียบวาระที  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงนิกําไรสุทธิประจําปี 2560 และจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมตัิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลดําเนินงานประจําปี 2560 ในอตัรา 0.13 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น 

1)  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ใน

อตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 25.38 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวจ่ายจาก

กําไรทีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึงผู้ ถือหุ้ นประเภทบุคคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลตาม

มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรได้เท่ากบัเงินปันผลคูณ 20/80 โดยบริษัทฯ หกัภาษี ณ ทีจ่ายร้อย

ละ 10 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมือวนัที 8 กนัยายน 2560 แล้ว  

2)  การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 จะจ่ายในอตัรา

หุ้นละ .  บาท รวมเป็นเงินทงัสิน .  ล้านบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากกําไรทีเสียภาษีใน

อตัราร้อยละ  ซึงผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา  ทวิ แห่ง

ประมวลรัษฎากรได้เท่ากับเงินปันผลคูณ /  โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ทีจ่ายร้อยละ  ทังนี 

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ตามทีปรากฎรายชือ ณ วนักําหนดรายชือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวัน  พฤษภาคม 

 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที   พฤษภาคม  โดยจะจ่ายเมือได้รับการอนุมตัิจากที

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 แล้ว  

ระเบียบวาระที 5 พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระในปี  มีกรรมการ

ครบวาระจํานวน 3 ท่านได้แก่ ( ) นาย อานิล กุมาร์ โคลิ ( ) นายยาโชวาดัน โลเฮีย  และ ( ) นายวีระศักดิ 

สตุณัฑวิบลูย์ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบให้เสนอขออนมุติัต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  เพือพจิารณา

แต่งตงักรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ทงั  ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง ได้แก่ ( ) นาย อา

นิล กมุาร์ โคลิ ( ) นายยาโชวาดนั โลเฮีย  และ ( ) นายวีระศกัดิ สตุณัฑวบิูลย์ 



 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบตัิแล้วว่าบุคคลตามรายชือดงักล่าวเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการลําดบัที  

เป็นกรรมการอสิระด้วย เนืองจากมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และของ

บริษัทฯ ทงัน ีกรรมการทีมีส่วนได้เสียในเรืองนีไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ และ

ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในภาระหน้าทีความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา และ

การตดัสินใจในการดําเนินธุรกิจ เพือให้บรรลเุป้าหมายของบริษัท ซงึได้เทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าทีประชมุผู้ถือหุ้นควรอนมุตัิดงันี 

 

ระเบียบวาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนมุติัแต่งตงั  

1) นางสาว รุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  (ได้รับแต่งตงัเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ตงัแต่ปี พ.ศ.  จนถงึปี พ.ศ.  และระหว่างปี พ.ศ.  ถงึ ) หรือ 
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รบ

ริห
าร

คว
าม

เสี
ยง

คณะกรรมการ

บริษทั

คณะกรรมการ

บริษทัและ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

คา่ตอบแทน

(ตอ่ครงั x 2 

ครงั /ปี)

คณะกรรมการ

สรรหาและ

คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสียง

จํานวน

เงิน

ค่าตอบแทน

รวมทังปี

กรรมการทเีป็นผู้บริหาร

1 ประธานกรรมการบริษทั S  - M S S              80,000  -  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี       320,000 

2 กรรมการบริหาร M  - M M M              65,000  -  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี       260,000 

3 กรรมการบริหาร M  -  -  - M              65,000  -  ไม่มี  -  -  ไม่มี       260,000 

กรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร                 -   

4 กรรมการ M  -  -  -  -              65,000  -  -  -  -  -       260,000 

5 กรรมการ M  -  -  -  -              65,000  -  -  -  -  -       260,000 

กรรมการทเีป็นกรรมการอิสระ                 -   

6 กรรมการอิสระ M S M  -  -              65,000             30,000 40,000            - - -       460,000 

7 กรรมการอิสระ M M S  -  -              65,000             30,000 40,000            - - -       460,000 

8 กรรมการอิสระ M M M  -  -              65,000             30,000 40,000            - - -       460,000 

ผู้บริหารทไีม่ใช่กรรมการบริษทั                 -   

กรรมการ  -  - M M M                     -    -  -  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี                 -   

กรรมการ  -  -  - M M                     -    -  -  -  ไม่มี  ไม่มี                 -   

           535,000             90,000                      -                       -                        -                        -      2,740,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบยีประชุม ประจําปี 2561

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนต่อไตรมาศ ค่าตอบแทน

หมายเหต.ุ- S = ประธานกรรมการ  M = คณะกรรมการ



 
2) นางสาว พมิพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 (ได้รับแต่งตงัเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ตงัแต่ปี พ.ศ.  จนถงึปี พ.ศ. ) หรือ 

3) นาย โสภณ เพิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  หรือ 

4) นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  หรือ 

5) นางสาว อรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  

จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชี เป็นเงินไม่เกิน , ,  บาท  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีได้พิจารณากลนักรองอย่าง

เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ซงึค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 

 

ค่าสอบบญัช ี(บาท) 
รายการ ปี  ปี  ปี  ปี  

รวม 

ตรวจสอบ

งบการเงนิ

รวม 

 งบการเงินและงบการเงินรวมประจําปี - - -     460,000 

 งบการเงินประจําปีสําหรับบริษัทย่อย - - -     740,000 

 สอบทานงบการเงนิและงบการเงิน 

รวมรายไตรมาส 

700,000 900,000 1,300,000    920,000 

 สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 

- ตรวจสอบการเข้ารวมกิจการ 

- ตรวจสอบการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

- - -     80,000 

รวม 700,000 900,000 1,300,000  2,200,000 

เพมิขึนจากปีก่อน  28.57% 44.44% 69.23% 

ระเบียบวาระที 8 พ ิจารณาอนุมัตกิารเข้าซ ือหุ้นสามัญทังหมดของบริษัท คัสตอม แพค จาํกัด 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติการ

เข้าซือหุ้นสามญัทงัหมดของคสัตอม แพค จํานวนทงัหมด 10,143,137 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของคัสตอม แพค โดยการเข้าซือหุ้ นสามัญทังหมด

ของคัสตอม แพค ถือเป็นการซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) 

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของ

บริษัทฯ  

ระเบียบวาระที 9 พิจารณาเรืองอนื ๆ (ถ้ามี) 



 
อนงึ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 และระเบียบ วาระการประชมุ

ดงักล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ http://www.thaiplaspac.com/ ทงันี กรณีมี ข้อสอบถาม 

กรุณาติดต่อสอบถามทางอีเมล์ : anong@thaiplaspac.com หรือติดต่อสํานกัเลขานุการบริษัท ได้ทีหมายเลข

โทรศพัท์ที 02-897-2250 ต่อ  

จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

......................................................... 

(นางสาวอนงค์ สมพทิยานรัุกษ์) 

เลขานุการบริษัท 

 

                                                                                                     

 


