
 

ที  FN2559/02/001 

        วันที     กุมภาพันธ์      

เรียน กรรมการและผู ้ จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื อง  กําหนดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี      และการจ่ายเงินปันผล 

ที ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) ครั  งที  /     วันจันทร์ที     
กุมภาพันธ์      ได้มีมตกิําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี      เป็นวัน พฤหัสบดีที     เมษายน      เวลา 
  .   น. ณ ห้องบอร์ดรูม   ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต เลขที     ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ       ประเทศ
ไทย   

 ในการนี   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกําหนดรายชื  อผู ้ถือหุ ้นที มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น สามัญ
ประจําปี       เป็นวันที     มีนาคม      และให้รวบรวมรายชื  อตามมาตรา     ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.      ( รวมทั  งที มีการแก้ไขเพิ มเติม ) โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียน  เป็นวนัพุธ ที     
มีนาคม      

บริษัท ใคร่ที จะแจ้งวาระการประชุม สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี      ดังต่อไปนี   

วาระที     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี      วันที      เมษายน      

 ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือห ุ ้น ประจําปี 
     ลงวันที     เมษายน      

วาระที     พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี      

 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นชอบให้มีเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  สิ  นสุด    
ธันวาคม      ต่อที ประชุมผู ้ถือห ุ ้น 

วาระที     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ  นสุด    ธันวาคม      

 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี 
สิ  นสุด    ธันวาคม      ซึ งรับรองโดยผู ้ตรวจสอบบัญชีที รับอนุญาต โดยผ่านความเห็นขอบการรับรองโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ 



 

วาระที      พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดําเนินงาน ประจําปี       

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที  ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล ประจําปี      จากผลการดําเนินงาน อัตรา .   ต่อหุ ้น โดยประมาณรวมเป็นเงิน   .   ล้านบาท ซึ ง
จะเท่ากับ   % จากกไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ในการนี  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกําหนดรายชื อผู ้ ถือหุ ้นที มีสิทธิเข้ารับเงินปันผล ในวันจันทร์ ที    
พฤษภาคม      และให้รวบรวมชื อ ตามมาตรา     ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.      
( รวมทั  งที มีการแก้ไขเพิ มเติม ) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที     พฤษภาคม      และกําหนดวันจ่ายเงินปัน
ผล ในวันพฤหัสบดี ที     พฤษภาคม      

วาระที      พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื  อทดแทนกรรมการผู ้ซึ  งออกตามวาระ ประจําปี 
     

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ งไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้เสียในกรณีนี   เห็นสมควร
เสนอให้ที ประชุมสามัญผู ้ถือห ุ ้นพิจารณาแต่งตั  งกรรมการทดแทน กรรมการที ออกตามวาระและแต่งตั  งเข้ามาใหม่ตาม
เงื อนไข ดังนี   

กรรมการท่านที   ) นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา  

กรรมการท่านที   ) นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ  

กรรมการท่านที   ) นายเอนิล กุมาร์ โคลิ   

วาระที     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี      

 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอที ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัติไม่
เพิ มเติมค่าตอบแทนประจําปี      เป็นเงิน  .   ล้านบาท  

วาระที     พิจารณาแต่งตั  งผู ้ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี      

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอที ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณา และอนุมัติ
แต่งตั  งคุณพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ผู ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที        หรือ นายโสภณ  เพิ มศิริวลัลภ ผู ้
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที        หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู ้ตรวจสอบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียน
เลขที       หรือ คุณรุ้ งนภา เลิศส ุวรรณกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที         หรือผู ้สอบสอบบัญชีท่านอื น
ซึ งเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตผู ้ซึ งได้รับการรับรอง ภายใต้ บริษัท  



 

 

สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมติไม่เพิ มค่าสอบบัญชีประจําปี      ค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 
 .   ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ 

วาระที      พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามข้อบังคับข้อที     แก้ไขเป็นส่วนของผู้ถือหุ ้นคนไทยขั  น
ตํ  า จาก   % เป็น   % 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  กรรมการได้ให้ความเห็นและพิจารณาให้เสนอที ประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติ 
ปรับ ข้อบังคับบริษัทตามข้อบังคับข้อที     อัตราส่วนผู ้ถือหุ ้นบุคคลสัญชาติไทย จาก   % เป็น   % ซึ  งการปรับนี  เป็น
ปกติธุรกิจอันจะต้องมีการเพิ  มในส่วนของนักลงทุนชาวต่างชาติ  

ข้อความก่อนการแก้ไข คือ “ หุ ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของทุน
ชําระแล้ว” 

แก้ไขเป็น “หุ ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียนที  
ออกชําระแล้ว” 

วาระที      พิจารณาอนุมัติแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับข้อที      เป็นการปรับเพิ  มอัตราส่วนสูงสุด
ของผู ้ถือหุ ้นชาวต่างชาติ จาก   % เป็น   % 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการมีความเห็นและพิจารณาให้เสนอต่อที  ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื  อพิจารณา
อนุมัติ ปรับอัตราส่วนผู ้ถือห ุ ้นชาวต่างชาติ เพิ มข ึ  นสูงสุด จากเดิม   % เป็น   % ตามข้อบังคับข้อที      ซึ งการแก้ไขนี  
เป็นปกติของการดําเนินธุรกิจ ซึ งจะต้องมีการเพิ มขึ  นของผู ้ลงทุนชาวต่างชาติ  

ข้อความเดิมก่อนการแก้ไข คือ “หุ ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่การโอนหุ ้นนั  นเป็นเหตุให้คน
ต่างด้าวถือหุ ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบของทุนชําระแล้ว” 

แก้ไข เป็น “หุ ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่การโอนหุ ้นนั  นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ ้นในบริษัท
เกินกว่าร้อยละสี สิบเก้าของทุนชําระแล้ว” 

 

 

 

 



 

 

วาระที      พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที      เพื  อปรับการเรื  องซื  อหุ ้นคืน ซึ  งเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  กรรมการมีเห็นชอบและพิจารณาให้เสนอต่อที ประชุมผู ้ถือหุ ้น เพื อพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที     เรื องการซื  อหุ ้นคืนโดยบริษัท ซึ งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 ข้อความก่อนการแก้ไข คือ “ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ ้นหรือรับจํานําห ุ ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นการซ ื  อ
หุ ้นคืนจากผู ้ถือห ุ ้นที ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที ประชุมผู ้ถือห ุ ้นซึ งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี ยวกับสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลหรือบริษัทอาจซ ื  อหุ ้นคืนเพื อบริหารทางการเงินเมื  อบริษัทมีกําไรสะสมและ 

 

สภาพคล่องส่วนเกินและการซ ื  อหุ ้นคืนนั  นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ ้นที ซื  อคืนบริษัทจะต้อง
จําหน่ายภายในเวลาตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง ถ้ามิได้จําหน่ายหรือจําหน่ายไม่หมดในเวลาที กําหนด ให้บริษัท
ลดทุนที ชําระแล้ว โดยวิธีต ัดหุ ้นจดทะเบียนส่วนที  จําหน่ายไม่ได้ 

 แก้ไขเป็น  

“ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ ้น หรือรับจํานําหุ ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี   

(1) บริษัทอาจซ ื  อหุ ้ นคืนจากผู ้ถือหุ ้ นที ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที  ประชุมผู ้ถือหุ ้ น ซึ ง
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ งผู ้ถือหุ ้นเห็นว่าตนไม่ได้
รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซ ื  อหุ ้นคืนเพื อบริหารทางการเงิน เมื อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซ ื  อหุ ้นคืนนั  นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

 ห ุ ้ นที บริษัทถืออยู่อัน เนื องมาจากการซ ื  อหุ ้ นคืนนั  น จะไม่น ับเป็นองค์ประชุมในการประชุม 
ผู ้ถือห ุ ้น รวมทั  งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

 การซื  อหุ ้นของบริษัทคืน การจําหน่ายหุ ้นที  ซ ื  อคืน และการตัดหุ ้นที ซ ื  อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



 เมื อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซ ื  อหุ ้นของบริษัท 
 
 
 
คืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที  ประชุมผู ้ถือหุ ้น ยกเว้นการซ ื  อหุ ้นคืนดังกล่าวมีจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละ    
ของทุนชําระแล้ว ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซ ื  อหุ ้นคืนดังกล่าว” 
 

วาระที      เรื  องอื  น ๆ (ถ้ามี) 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

          (นางสาวอนงค์  สมพิทยานุรักษ์) 

                                   เลขานุการบริษัท 


