
    วันที่   10  กันยายน 2556 
 
เร่ือง   แจงวันกําหนดการใชสิทธิและระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัท พลาสติค และ หีบหอไทย จํากัด(มหาชน) คร้ังท่ี 1  
เรียน  ผูถือหุนเดิม ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน (TPAC-W1) 
   
 ตามท่ีบริษัท พลาสติค และ หีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  ("บริษัท") ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หนวย ใหแก ผูถือหุนเดิม ซึ่งไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุน (TPAC-W1)เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 โดยมีกําหนดการใชสิทธิ ในวันท่ี 31 มีนาคม และ 30 กันยายนของ
แตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป (ในกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทให
เล่ือนวันกําหนดใชสิทธิเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิ) โดยมีวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกในวันท่ี 
30 กันยายน 2556 และ วันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 ตามลําดับ 
  บริษัทขอแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับการแจงความจํานงในการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบรษิัท คร้ังท่ี 1 
ดังน้ี 
1. วนักําหนดการใชสิทธคิร้ังท่ี 1  : วันที ่30 กันยายน 2556 
2. อัตราการใชสิทธิ                    : ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 
3. ราคาการใชสิทธิ                    : ราคาหุนละ 5.00 บาท 
4. ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ  : ภายใน 5 วันทําการ กอนวันกําหนดการใชสิทธ ิระหวางเวลา 

8.30 - 17.00 น.(วันที่ 23-27 กันยายน 2556) 
5. บุคคลและสถานที่ติดตอในการใชสิทธิ :   

 นายพจนศิริ   โหตรภวานนท 
 นางสาวอรพรรณ   อิทธิพลพรชัย  
บริษัทพลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
77  ซอยเทียนทะเล 30  ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทมหานคร 10150 

 โทร : 0 28972250-1  โทรสาร : 0 28972426  
6. เอกสารในการย่ืนความจํานง 

 6.1 แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิจากซื้อหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวน
แลวทุกรายการ พรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 6.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธ ิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดรับตามจํานวนท่ี
ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ และหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฉบับใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิ (ถามี) 

 6.3  ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ภายในกําหนดไมเกินวันใชสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 
จะตองชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินธนาคาร ท่ี
สามารถเรียกเก็บไดในกรุงเทพมหานครภายในวันใชสิทธิแตละคร้ัง โดยขีดครอมสั่งจาย ชื่อบัญช ี
“บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)” เลขท่ีบัญช ี 132-2-00017-2 ประเภทบัญชี ออม



ทรัพย ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขา พระราม 2(กม.7)” หรือหลักฐานการชําระเงิน ท้ังน้ี 
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเม่ือ บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลว
เทานั้น 

6.4  หลักฐานประกอบการใชสิทธิ 
(ก)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข)  บุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค)  นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 3 

เดือน กอนวันใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือ
ชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ง)  นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ 
และหนังสือรับรอง ท่ีออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary 
Public พรอมรับรองสําเนาถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ 
(ข) พรอมรับรอง สําเนาถูกตอง 

หมายเหตุ  ผูท่ีประสงคใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญสามารถสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียน
พรอมประทับตราวันท่ีภายในวันท่ีกําหนด 

 
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    
 

      
   (นายพจนศิริ   โหตรภวานนท) 

       เลขานุการบริษัท 
 
   
 
 



เลขที่……………………….. 
แบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสทิธทิี่จะซ้ือหุนสามัญ  

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
“TPAC-W1” 

วันกําหนดการใชสิทธิคร้ังที ่1 วันที ่30 กันยายน 2556 
__________________________________________________________________________________________________ 

วนัท่ียื่นความจํานงการใชสทิธิ ………………………… 
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที ่…………………………… 

 
เรียน คณะกรรมการบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)…………………………………….…………นามสกุล ……………..……………………………… 
วนั/เดือน/ปเกิด …………/……………/……….… สัญชาติ …………………………………………………อาชีพ………………………………………… 
บานเลขที่ปจจุบัน…………………………………ตรอก / ซอย ………………………..…………… .ถนน ……………………..………………………….  
แขวง / ตําบล ……………………………………………….เขต / อําเภอ ……………………………..…..จังหวัด ………………………………………..  
รหสัไปรษณีย …………………...…โทรศัพท ……………………….…….………… 
เลขประจําตัวผูเสียภาษ…ี………………………..……………….. ¨ หักภาษี     ¨ ไมหักภาษ ี
โปรดระบุประเภทผูที่จะใชสิทธซิื้อหุน  
¨ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  บัตรประจําตัวเลขที่ ……………………………………………………………… 
¨ บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว หนังสอืเดินทางเลขที ่…………………………………………………………… 
¨ นิติบุคคลสัญชาติไทย   เลขทะเบียนบรษิัท . ……………………………………………………………… 
¨ นิติบุคคลสัญชาติตางดาว  เลขทะเบียนบรษิัท ……………………………………………………………….. 
ในฐานะผูถือใบสาํคัญแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุนสามญัของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจามคีวามประสงคจะใชสทิธิในการจองซื้อหุนสามญัของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ตาม
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
1. จํานวนหนวยของใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ขอใชสิทธ ิ  ……………………...... หนวย 
2. จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธ ิ   ………………………… หุน 

อัตราการใชสิทธเิทากบัใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ1 หนวย : 1 หุนสามัญ ในราคาหุนละ 5.00 บาท หรือราคาจากการใชสทิธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ หากมกีารปรบัราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสทิธติามทีก่าํหนดไวในขอ 3 ของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผู
ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผูถือใบสาํคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุนสามญัที่ออกและเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมบริษทั พลาสติค และหีบ
หอไทย จํากัด (มหาชน) 

3. รวมเปนเงินท่ีตองชําระในการจองซือ้หุนสามญั …………………………………… บาท และคาอากร…………………………..บาท 
4. ขาพเจาไดชําระเงินคาการใชสทิธิซ้ือหุนสามัญดังกลาว ท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ันโดย 
¨ เงินสด ¨ เช็ค  ¨ ดราฟ/แคชเชียรเช็ค ¨ ต๋ัวแลกเงินธนาคาร  ¨ คําสั่งจายเงินธนาคาร 
สั่งจาย “ช่ือบัญชี บรษัิท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) เลขที่บญัช ี132-2-00017-2 ประเภทบัญช ีออมทรัพย ธนาคาร 
ไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขา พระราม 2(กม.7)” 
เลขที่เช็ค ………………………….….. วันที ่…………….………….... ธนาคาร ………………………..……. สาขา……………….…………………. 

5. ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุนสามัญและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสทิธิ (ถาม)ี ดังน้ี 
สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธ ิจํานวน.............................ใบ  รวมจํานวน....................................หนวย ตามรายละเอียด ดังน้ี 
เลขที่ใบสําคัญ …………………….… จํานวน............……………..............หนวย  
เลขที่ใบสําคัญ …………………….… จํานวน............……………..............หนวย  
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถาม)ี …………………….… หนวย 

6. หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี (ผูท่ีจะใชสทิธเิลือกขอใดขอหน่ึง) 
¨ ใหออกใบหุนสามญัท่ีไดรับจัดสรรน้ันไวในชื่อ “บริษทั ศูนยรับฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก”และดําเนินการให
บริษัท……………………………………………. สมาชิกผูฝากเลขท่ี…………………………………… (ระบช่ืุอใดชือ่หน่ึงตามรายช่ือที่ปรากฏใน
ดานหลังแบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสทิธิท่ีจะซื้อหุนสามัญน้ี) นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซื้อขายหุนเลขท่ี............................................................. ซ่ึงขาพเจามอียูกับบริษัทน้ัน 
¨ ใหออกใบหุนสามญัที่ไดรับการจัดสรรน้ันไวในชื่อของขาพเจา โดยขาพเจายินดีที่จะมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพ่ือทําให
การจัดทําใบหุนสามญัและการสงมอบใบหุนสามญัมาใหขาพเจาภายใน 45 วัน นับจากวันที่ใชสทิธิซื้อหุน โดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ซึ่งขาพเจาตกลงวาขาพเจาอาจไดรับใบหุนหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหลักทรัพยของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะรับซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาว หรือในจํานวนที่ทานจัดสรรให และจะไมยกเลิกการจองหุน

สามัญน้ี แตหากขาพเจาไมสงแบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสทิธิที่จะซือ้หุนสามญัที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยพรอมชําระ
เงินคาจองซื้อหุน มาถึงบริษัทฯ ภายในกาํหนดระยะเวลาแจงความจาํนงการใชสิทธิหรือ เช็ค / ดราฟ / ต๋ัวแลกเงินธนาคาร ที่ไดสั่งจายไม
ผานการเรียกเก็บ ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสทิธิ์การจองซื้อหุน 

หมายเหตุ  ผูท่ีประสงคใชสทิธใินการจองซ้ือหุนสามัญสามารถสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนพรอมประทบัตราวันที่
ภายในวันที่กําหนด 

 
ลงชื่อ ………………………………………… ผูใชสิทธิซื้อหุนสามญั 

 (..…………………………………………...) 
__________________________________________________________________________________________________ 

เลขที่……………………….. 
ใบรับจองการใชสทิธท่ีิจะซ้ือหุนสามัญ 

วนัที่ย่ืนความจํานงการใชสทิธ…ิ………………………………..  
บริษัท พลาสติค และหบีหอไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบแสดงความจํานง)......................................... 
เพ่ือใชสิทธซิื้อหุนสามญัตามใบสาํคัญแสดงสทิธขิองบริษัทฯ (TPAC-W1) โดยใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนจํานวน...................หนวย 
และจํานวนท่ีใชสทิธิเปน.........................หนวย ในราคาหุนละ 5.00 บาท รวมเปนเงิน................................บาท  
ชําระโดย ¨ เงินสด ¨ เช็ค  ¨ ดราฟ/แคชเชียรเช็ค ¨ ต๋ัวแลกเงินธนาคาร  ¨ คําสั่งจายเงินธนาคาร 
เลขที่เช็ค ………………………….….. วันที ่…………….………….... ธนาคาร ………………………..……. สาขา……………….…………………. 
มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอนับทอน (ถาม)ี ..................หนวย  

เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ ………………………………………………………… 
   (..…………………………………………...) 



 
 BROKER    

ผูฝาก
เลขที ่ ชื่อบริษัท ผูฝาก

เลขที ่ ชื่อบริษัท 

002 บล. ทิสโก จํากัด 030 บล. ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) 

003 บล. คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 032 บล. เคทีบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

004 บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 033 บล. ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 

005 บล. ซิกโก จํากัด (มหาชน) 034 บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

006 บล. ภัทร จํากัด (มหาชน) 038 บล. ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 

007 บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 048 บล. ไอรา จํากัด (มหาชน) 

008 บล. เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 200 บล. เมยแบงคก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

010 บล. เมอรริล  ลินซ (ประเทศไทย) จํากัด  211 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

011 บล. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 213 บล. ซีไอเอ็มบ ี- จีเค (ประเทศไทย) จํากัด 

013 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 221 บล. เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด 

014 บล. โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 224 บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

015 บล. สินเอเซีย จํากัด 225 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

016 บล. ธนชาต จํากัด (มหาชน) 229 บล. เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

019 บล. เกียรตินาคิน จํากัด 230 บล. โกลเบล็ก จํากัด 

022 บล. ทรีนิต้ี จํากัด 244 บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

023 บล. ไทยพาณิชย จํากัด 247 บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

026 บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 248 บล. เคที ซีมิโก จํากัด 

027 บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 924 บล. ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

029 บล. กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   

 SUB BROKER 

236 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 243 บล. เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 

242 บล. ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 CUSTODIAN  

301 ธนาคารซต้ีิแบงก เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรบัฝากทรัพยสนิ 330 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด (เพ่ือตราสารหน้ี) 

304 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชัน่ จํากัด 334 บล. เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

311 ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอรปอเรทแอนดอินเวสเมนทแบงก 339 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสนิ) 

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  340 ธนาคารเจพีมอรแกน เชส  (เพ่ือการคาตราสารหน้ี) 

316 ธนาคารไอซีบีซ ีจํากัด (มหาชน) 341 บง. สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพ่ือรับฝากทรัพยสนิ) 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

324 ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) 344 บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 

326 
ธนาคารเดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.ว.ี  
สาขากรุงเทพฯ  345 ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพยสนิ 

  410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (เพ่ือบริหารเงิน) 

 
 


