
   พท.กกบ.02/2556 

                                                                    วันที ่ 22 กุมภาพันธ 2556 

เรื่อง    จายเงินปนผลและกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

เรียน    กรรมการและผูจัดการ   
           ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิ่งทีส่งมาดวย 
1. รายละเอียดเบ้ืองตนโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรร    

ใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน  
2. รายละเอียดเบ้ืองตนโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรร    

ใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท  
3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

           ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2556   
วันที ่22 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.30 น. ไดมีมติ ดังนี้ 

1.  มีมติใหเสนอจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดป 2555 สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555  
ดังนี ้

1.1 จายหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท       
ในอัตรา 1 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 100,000,000 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงิน
ปนผลเทากับ 1.00 บาทตอหุน 

1.2 จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.11 บาทหรือคิดเปนจํานวนเงินรวม 11,111,111.11 บาท โดยบริษัท 
จะหักภาษ ีณ ที่จาย สําหรับเงินปนผลทั้งหมดที่หุนปนผลและเงินปนผลในอัตรารอยละ 10 ตามที่กฎหมายกําหนด
โดยหักจากเงินปนผลที่ผูถือหุนไดรับเปนเงินสด 

1.3 กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผล (Record Date) ในวันที ่9  
พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนในวันที ่10 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจายหุนปนผลและเงินปนผลในวันที ่22 พฤษภาคม 2556 

2.    มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกผู
ถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผลจํานวน 50,000,000 หนวย อายุ 3 ป ในอัตราสวน 
2 หุนสามัญเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย โดยไมคิดมูลคา ที่อัตราการใชสิทธ ิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ตอ หุนสามัญใหม 1 หุน ที่ราคาใชสิทธ ิ5.00 บาท ตอหุน ดังรายละเอียดเบ้ืองตนของโครงการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ตามเอกสารแนบ 1  



โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที ่
10 พฤษภาคม 2556 และกําหนดวันที่ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิในวันที ่22 พฤษภาคม 2556 

ทั้งนี ้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท เปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนด
ขอกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการขายและดําเนินการใดๆที่เก่ียวของ ภายใตกฎหมายและประกาศ
ขอบังคับที่เก่ียวของ  

3.  มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแก
กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท จํานวน 5,000,000 หนวย อายุ 3 ป โดยไมคิดมูลคา ที่อัตราการใชสิทธ ิ
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย ตอ หุนสามัญใหม 1 หุน ที่ราคาใชสิทธ ิ4.00 บาท ตอหุน ดังรายละเอียดเบ้ืองตนของ
โครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของ
บริษัท ตามเอกสาร แนบ 2  

โดยกําหนดการวันที่ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันที ่22 พฤษภาคม 2556 
ทั้งนี ้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท เปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนด
ขอกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการขายและดําเนินการใดๆที่เก่ียวของ ภายใตกฎหมายและประกาศ
ขอบังคับที่เก่ียวของ  

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการ 
และ/หรือ พนักงานของบริษัท ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละหาของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขาย ตามรายชื่อที่ระบุไวในรายละเอียดเบ้ืองตนของโครงการออกใบสําคัญแสดง   
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ตามเอกสารแนบ 2  

5.    พิจารณาเพ่ิมทุนจดทุนจดทะเบียน จํานวน 155,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 
155,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับ  
               i   การจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท จํานวน 100,000,000 หุน 
               ii  การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนกอน 
การจัดสรรหุนปนผล จํานวน 50,000,000 หุน 
               iii การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท จํานวน 
5,000,000 หุน 

 

6.   พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธ ิขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยให
ยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังนี ้

     “ ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน : 255,000,000 บาท (สองรอยหาสิบหาลานบาท) 



        แบงออกเปน : 255,000,000 หุน (สองรอยหาสิบหาลานหุน) 
        มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
        โดยแบงออกเปนหุนสามัญ : 255,000,000 หุน (สองรอยหาสิบหาลานหุน)” 

7. พิจารณาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 155,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ 
รองรับการจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุน
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือจัดสรรให 
แกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ดังนี ้
               i   จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 100,000,000 หุน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนของ 
บริษัท  
               ii  จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 50,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือ
จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล 

iii จดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 5,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิเพ่ือ 

จัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท  

8. กําหนดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที ่1/2556 ในวันที ่23 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ หอง 
ประชุม ชั้น 25 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร เลขที ่699 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ   
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

     วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 
     วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน การของบริษัทในรอบป 2555 และรายงานประจําป  
                   ของคณะกรรมการ 
     วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2555 
                   สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบของบริษัท 
     วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายหุนปนผลและเงินปนผล จากการดําเนินงานในรอบป 2555 
     วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือ  
                  จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล จํานวน  
                  50,000,000 หนวย 
     วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
                  เพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท จํานวน 5,000,000 หนวย 
     วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรร 
                   ใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง 
                   สิทธิเกินกวารอยละหาของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขาย 
    วาระท่ี 8 พิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 155,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน  
                  155,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือ 



                  หุนของบริษัท การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิเพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทตาม  
                  สัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิเพ่ือ 
                  จัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท 
    วาระท่ี 9  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธ ิขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน   
                   จดทะเบียน 
    วาระท่ี 10 พิจารณาการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 155,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ   
                   รองรับการจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ       
                   เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล และการ  
                   ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท   
    วาระท่ี 11 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
    วาระท่ี 12 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 
    วาระท่ี 13 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 และกําหนดคาตอบแทน 
    วาระท่ี 14 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

โดยบริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) ในวันที ่
13 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที ่
14 มีนาคม 2556 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
            
                                                                                                       ( นายพจนศิร ิโหตรภวานนท ) 
                                                                                                                เลขานุการบริษัท 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


