
 

 

ที่ TPAC 001/2566 

 วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2566 

เรื่อง  แจง้มติการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2566 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2566 
เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2566 ไดม้ีมติอนมุตัิเรื่องส าคญัต่าง ๆ ดงันี ้

1. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน รวมของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

2. อนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

(1) บรษิัทฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งจดัสรรเงนิก าไร
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอตัรา 

0.293 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ  96 ลา้นบาท โดยวนัก าหนดรายชื่อ
ผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2566 และ
จ่ายเงินปันผลในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการอนมุตัิจากการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

3. อนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ไดแ้ก่ 

(1) นาย กรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

(2) นาย อนิล กมุาร ์โคล ิ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
เทคนิค 

(3) นางอาราธนา โลเฮีย ชารม์า กรรมการซึ่งไม่ด  ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร 
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4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 2,540,000 บาท 

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 
ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2566 ไดแ้ก่ 

(1) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

(2) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ 

(3) นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

(4) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

(5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

(6) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 

(7) นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอื่นท่ีบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ก าหนด  

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนด 
ค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 3,290,000 บาท  

6. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. 
ประชมุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2566 ในวนัที่ 21 มีนาคม 2566 (Record Date) เพื่อใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ ในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียดวาระ ดงัต่อไปนี ้ 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2565 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2565 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 
ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2566 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่  
31 ธันวาคม 2566 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 นายคณิต ธนาวธิุไกร 
 รกัษาการเลขานกุารบรษิัท 


