
เอกสารแนบ 1 

 1

รายละเอียดเบื้องตนโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท  
เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน  

(“TPAC-W”) 
 

ประเภท  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
(“บริษัท”)  

ชนิด  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือได  
จํานวน
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  50,000,000 หนวย  

อายุของ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  3 ป นับตั้งแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอ
ขายตอ
หนวย  

:  หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)  

อัตรา/ 
วิธีการเสนอ
ขาย 

: จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนในอัตราหุนสามัญเดิม 2 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษหุนเหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนดังกลาว ใหตัดเศษหุนดังกลาวท้ิงท้ัง
จํานวน โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิในวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนในวันที ่10 พฤษภาคม 2556  

อัตราการใช
สิทธิ  

:  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุนสามัญ 1 หุน (โดยอัตราการใชสิทธิอาจเปล่ียนแปลงใน
ภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)  

ราคาใชสิทธิ  :  5.00 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาท่ีมีสวนลดคิดเปนรอยละ 55.95 ของราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ (“ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ”) ในชวง
ระยะเวลา 15 วันทําการ กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 ในวันท่ี 22  กุมภาพันธ 
2556 ซึ่งเทากับ 11.35 บาท/หุน (โดยราคาการใชสิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ)  

จํานวนหุน
ที่สํารองเพื่อ
การใชสิทธิ
ตาม
ใบสําคัญ

:  50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัท จํานวน 100,000,000 หุน  
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แสดงสิทธิ  
วันทีอ่อก
และจัดสรร
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  วันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

วัน
กําหนดการ
ใชสิทธิ 

: ปละ 2 คร้ัง ในวันท่ี 31 มีนาคม และ 30 กันยายนของแตละป ในกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัทใหเล่ือนวันกําหนดใชสิทธิเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิ   

ระยะเวลา
แจงความ
จํานงในการ
ใชสิทธิ  

:  ระหวางเวลา 8.30 – 17.00 น.ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ กอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 
โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตองไมนอยกวา 15 วันทําการกอนวัน
ใชสิทธิดังกลาว 

วันใชสิทธิ
ครั้งแรก 

:  30 กันยายน 2556 

วันใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย 

:  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 ในกรณีท่ีวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท 
ใหเล่ือนวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสดุทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิคร้ัง
สุดทายดังกลาว  

วันสิ้นสุด
อายุของ
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

: 21 พฤษภาคม 2559 
 

ตลาดรอง
ของ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

:  บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ  

ตลาดรอง
ของหุน
สามัญที่เกิด
จากการใช
สิทธิ  

:  บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ  

นาย
ทะเบียน
ใบสําคัญ

:  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
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แสดงสิทธิ  

สิทธิของ
หุนสามัญ
ใหมที่เกิด
จากการใช
สิทธิของ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: สิทธิของหุนสามัญท่ีออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกมีสิทธิและสภาพ
เหมือนหุนสามัญเดิมของบริษัท ท่ีออกไปแลวกอนหนานี้ รวมท้ังสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
ประโยชนอื่นใดท่ีบริษัทใหแกผูถือหุนท้ังนี้นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนสามัญของบริษัทไดจดแจง
ชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนสามัญของบริษัทและกระทรวง
พาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวหากบริษัทไดประกาศวันกําหนดใหสิทธิในเงินปนผล หรือ
ผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุนกอนวันท่ีบริษัทไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอ
ขายในคร้ังนี้เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียน
เรียบรอยแลวผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นนั้น 

การปรับ
สิทธิ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม  
1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนของบริษัทอันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือ
แบงแยกหุน  
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุนท่ีออกใหมใดๆ ในราคาท่ีต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญ
ของบริษัท  
3. เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนใด ๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนท่ีออกใหมเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนนั้น ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท  
4. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนท่ีออกใหมใหแกผูถือหุน  
5. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
บริษัท สําหรับการดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ท่ีทําใหผลประโยชนตอบแทนใดๆ ท่ีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม  
ทั้งนี ้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
เปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลง
อัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิ  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  :  ใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตก
ลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมทั้ง ดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควร
อันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิและหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
เอ็มเอไอ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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ผลกระทบ
ตอผูถือหุน 

: 1. หุนสามัญท่ีออกตามการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้จะมีสิทธิและสภาพเทาเทียม
กับหุนสามัญของบริษัทท่ีออกไปกอนหนานี้ทุกประการ  
2. นอกจากหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิบริษัท อาจจะตองเพิ่มทุนข้ึนอีก เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการใชสิทธิ เมื่อ
เกิดเหตุการณตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 
3. ผลกระทบตอผูถือหุนเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธใิหแกผูถือหุน 
เดิม และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP”) เนื่องจากบริษัทมีมติใหมีการจายหุนปนผล พรอมท้ังจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกผูถือหุนเดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และ/หรือพนักงานของ
บริษัท ในคราวเดียวกัน ซึ่งการอนุมัติดังกลาวข้ึนอยูกับมติของท่ีประชุมผูถือหุน โดยอาจมีการ
อนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวท้ังหมดหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง ดังนั้น 
ผลกระทบตอผูถือหุนจึงสามารถแบงออกไดเปนกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  
1. กรณีมีการจายหุนปนผล และ 
1.1 ) มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP เทานั้น โดยผูไดรับจัดสรร ใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน  
1.2 ) มีการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมเทานั้น หรือมีการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP แตกําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรร ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ไมมีการ
ใชสิทธิท้ังจํานวนในทุกกรณี โดยสามารถแบงเปนกรณียอยไดดังนี้  
1.2.1)  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน  
1.2.2)  บุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน  
1.3 ) มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม และมีการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP โดยกําหนดใหผูท่ีไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิESOP ใชสิทธิท้ัง
จํานวน ในทุกกรณี โดยสามารถแบงเปนกรณียอยไดดังนี้  
1.3.1) ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน 
1.3.2 ) บุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน 
2. กรณีไมมีการจายหุนปนผล แต 
2.1 ) มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP เทานั้น โดยผูไดรับจัดสรร ใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน  
2.2 ) มีการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมเทานั้น หรือมีการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP แตกําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรร ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ไมมีการ
ใชสิทธิท้ังจํานวนในทุกกรณี โดยสามารถแบงเปนกรณียอยไดดังนี้  
2.2.1)  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน  
2.2.2)  บุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน  
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2.3 ) มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม และมีการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP โดยกําหนดใหผูท่ีไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิESOP ใชสิทธิท้ัง
จํานวน ในทุกกรณี โดยสามารถแบงเปนกรณียอยไดดังนี้  
2.3.1) ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน 
2.3.2 ) บุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามญัตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน 
ดังนั้น ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) การลดลงของสวนแบง
กําไร (Earnings Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) ในแตละกรณี มีดังนี้ 

กรณี Control 
Dilution 

Earning 
 Dilution 

Price  
Dilution 

1. มีการจายหุนปนผล 0.00% 50.00% 50.00% 
1.1) WESOP ใชสิทธิ 2.44% 51.22% 50.36% 
1.2.1) WRO ผูถือหุนเดิมใช
สิทธิ 

0.00% 60.00% 51.19% 

1.2.2) WRO บุคคลอื่นใช
สิทธิ 

20.00% 

1.3.1) WESOP และ WRO ผู
ถือหุนเดิมใชสิทธิ 

1.96% 60.78% 51.46% 

1.3.2) WESOP และ WRO 
บุคคลอื่นใชสิทธิ 

21.57% 

2. ไมมีการจายหุนปนผล 0.00% 0.00% 0.00% 
2.1) WESOP ใชสิทธิ 4.76% 4.76% 3.08% 
2.2.1) WRO ผูถือหุนเดิมใช
สิทธิ 

0.00% 33.33% 18.65% 

2.2.2) WRO บุคคลอื่นใช
สิทธิ 

33.33% 

2.3.1) WESOP และ WRO ผู
ถือหุนเดิมใชสิทธิ 

3.23% 35.48% 20.14% 

2.3.2) WESOP และ WRO 
บุคคลอื่นใชสิทธิ 

35.48% 

 
 


