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ความเหน็ของกิจการเก่ียวกับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 
 
  วนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 
 
เรียน ผู้ ถือหลกัทรัพย์ 
 บริษัท พลาสติก และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 เนื่องด้วยเมื่อวนัท่ี 13 ตลุาคม 2558 บริษัท พลาสติก และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) (“TPAC” หรือ "กิจการ" หรือ 
“บริษัทฯ”) ได้รับส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (“แบบ 247-4”) จาก 1) นายอานชุ โลเฮีย และ 2) คามา อินเวส
เมนท์ ลมิิเต็ด (QAMA Investments Limited) นายอานชุ โลเฮีย ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้มีความประสงค์ที่จะเปิดเผย
บคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.7/2552 เร่ืองก าหนด
ความสมัพนัธ์หรือพฤตกิรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับคุคลอื่น และการปฏิบตัิการตามมาตรา 246 และ มาตรา 
247  ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิม่เติม) ในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ได้แก ่ 1) คามา อินเวสเมนท์ส 
ลมิิเต็ด 2) นางสจิุตรา โลเฮีย 3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา และ 4) นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา โดยบคุคลหมายเลข 2) ถึง 4) 
มีความสมัพนัธ์เป็น มารดา  พี่สาว  และพี่เขย ของนายอานชุ โลเฮีย ตามล าดบั และนางสจิุตรา โลเฮีย และ นางอาราธนา 
โลเฮีย ชาร์มา เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน   คามา อินเวสเมนท์ส ลมิิเต็ด ซึง่ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 100 ของหุ้นทัห้มดในคามา อิน
เวสเมนท์ส ลมิิเต็ด นอกจากนี ้นายอานชุ โลเฮีย ได้ตกลงที่จะแบ่งเฉพาะหุ้นสามญัที่ได้จากการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดย
ให้คามา อินเวสเมนท์ส ลมิิเตด็ จ านวนไมเ่กิน 100 หุ้น ส าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดทีม่ีผู้มาเสนอขายในการท าค า
เสนอซือ้ครัง้นี ้ นายอานชุ โลเฮียจะเป็นผู้ รับซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วทัง้หมด (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกรวมกนัวา่ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) 
โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

 
ประเภท
หลักทรัพย์ 

รุ่น 

จ านวน
หลักทรัพย์ที่
เสนอซือ้ 

(หุ้น/หน่วย) 

หลักทรัพย์ที่เสนอซือ้คิดเป็นร้อยละ   
ของจ านวน 
หุ้น/ใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่
ออกและช าระ
แล้ว ณ วันที่ 
12 ตุลาคม 

2558 

ของจ านวน 
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว
ทัง้หมดของกิจการ

ภายหลังการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญของใบส าคัญแสดง
สิทธิทัง้หมดของกิจการ2/ 

ของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของกิจการภายหลังการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทัง้หมดของกิจการ2/ 

ราคา
ซือ้ 
ต่อ

หน่วย 
(บาท)3/ 

มูลค่าที่เสนอ
ซือ้ 

(บาท) 

หุ้นสามญั  82,359,000 39.45 32.32 32.32 7.80 642,400,200 
หุ้นบริุมสิทธิ  - - - - - - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้น 

1 19,298,231 42.04 7.57 7.57 2.80 54,035,047 

หุ้นกู้แปลงสภาพ  - - - - - - 
หลกัทรัพย์อ่ืน (ถ้า
มี) 

 - - -   - - - 

    รวม 39.87 รวม 696,435,247 
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หมายเหต ุ 1/ ณ วนัที่ 12 ตลุาคม 2558 กิจการมีหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดจ านวน 208,766,400 หุ้น และกิจการมีใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดที่ออกจ าหน่ายแล้วและยงัมิได้มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 45,900,081 หน่วย 
 2/ ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียน และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ และใบส าคญั
แสดงสิทธิสง่ผลให้จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการภายหลงัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดของกิจการมีจ านวน 255,000,000 หุ้น แตเ่น่ืองจากบริษัทฯไมส่ามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นในครัง้ที่ 1 ได้หมด
โดยมียอดคงเหลือ 19 หน่วย (แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F35-4) วนัที่ 3 มิถนุายน 2556) ท าให้ จ านวนหุ้นที่สงูที่สดุที่ออกและช าระ
แล้วทัง้หมดของกิจการภายหลงัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดของกิจการมีจ านวน 254,999,981 หุ้น 
3/ ผู้ขายในกระบวนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะมีภาระคา่ธรรมเนียมการขาย หุ้น/ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัราร้อยละ 0.25 ของ
ราคาเสนอซือ้และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่มในอตัราร้อยละ 7.00 ของคา่ธรรมเนียมในการเสนอขาย หุ้น/ใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันัน้ราคา
เสนอซือ้สทุธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับส าหรับหุ้นสามญัคือ 7.779135 บาท ตอ่หุ้น และ 2.79251 บาท ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
4/ข้อมลูตามแบบ 247-3 

 

 ผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 25 วันท าการ ตัง้แต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2558  ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวนัท าการ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับค า
เสนอซือ้ หลกัทรัพย์ได้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ซึง่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเงินคา่ตอบแทนหุ้นในวนั
ท าการท่ีสามถดัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของ
กิจการได้ ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558  
 
 ทัง้นีร้าคาเสนอซือ้และระยะเวลารับซือ้ดงักลา่วเป็นราคาเสนอซือ้และระยะเวลารับซือ้สดุท้ายซึง่ผู้ท าค าเสนอจะ
ไมเ่ปลีย่นแปลงราคาเสนอซือ้และจะไม่ขยายระยะเวลารับซือ้อีกอยา่งไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจแก้ไขการท าค าเสนอซือ้
ได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1.)  ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจลดราคาเสนอซือ้ และ/หรือ ขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ หากมเีหตกุารณ์ร้ายแรงตอ่ฐานะ
หรือทรัพย์สนิของกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซือ้ 

2.)  ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้เพื่อแขง่ขนักบับคุคลอื่นนัน้ หากมีบคุคล
อื่นยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซือ้ 

 
 ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจยกเลกิการท าค าเสนอซือ้ได้หากเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ หรือการกระท าใดๆ เกิดขึน้ภายหลังจากที่ได้มีการยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และยงัไมพ้่นระยะเวลารับซือ้ อนัเป็น
เหตหุรืออาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตกุารณ์ หรือ
การกระท าดงักลา่วมิได้เกิดจากการกระท าของผู้ท าค าเสนอซือ้หรือการกระท าที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องรับผิดชอบ 

 กิจการกระท าการใดๆ ภายหลังจากที่ผู้ ท าค าเสนอซือ้ยื่นค าเสนอซือ้ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้น
ระยะเวลารับซือ้ อนัเป็นผลให้มลูคา่หุ้นสามญัของกิจการลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 
 
 



 
 

3 
 

1. สถานภาพของกิจการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่ ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต พร้อมข้อ
สมมติฐานที่ใช้ในการคาดการณ์ 
 
1.1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

    บริษัท พลาสติค และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้เมือ่วนัท่ี 1 สงิหาคม 2526 ประกอบธุรกิจ รับจ้างผลติ
ผลติภณัฑ์พลาสติก ประเภทบรรจภุณัฑ์ตา่ง ๆ และผลติภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ กิจการมีโรงงาน 3 แหง่ รวมพืน้ท่ี 23,700 
ตารางเมตร โดยมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่ แขวงทา่ข้าม (กรุงเทพฯ) และสาขาอยูท่ี่แขวงแสมด า(กรุงเทพฯ)  บริษัทฯ  ได้มีการ
เปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัดงันี ้
 

ปี เหตุการณ์ 
2526 - เร่ิมก่อตัง้โรงงานในยา่นสาธุประดิษฐ์ 

- ขยายการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองจนถึง 2537 
2537 - เพ่ิมทนุจดทะเบียนช าระแล้วจาก 16 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาท โดย บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ร้อยละ 60 
2538 - ก่อสร้างโรงงาน ที่แขวงแสมด า และลงทนุในเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติม โดยใช้เงินเพิ่มทนุ 
2540 - เร่ิมเปิดใช้โรงงาน ณ ที่ตัง้ปัจจบุนั ที่แขวงทา่ข้าม 
2547 - เพ่ิมทนุจดทะเบียนที่ข าระแล้วโดยผู้ ถือหุ้นเดิมจาก 40 ล้านบาทเป็น 80 ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 100 ล้านบาท แบง่เป็น หุ้นสามญั 100 ล้านหุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท(ทนุช าระแล้ว 80 ล้านหุ้น)  

2548 - ได้รับอนญุาตจาก คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้เสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ ตอ่ประชาชน และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้รับหลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ตัง้แต่
วนัที่ 7 ธันวาคม 2548 

2549 - น าเงนิจากการเพิ่มทนุไปลงทนุขยายกิจการเพ่ิมกระบวนการผลิตแบบ PET (Injection-Blow Molding) การฉีดถ้วย
พลาสติกชนิด Thin Wall และพฒันาการใช้แมพ่ิมพ์ชนิด Hot Runner 

2553 - ขยายที่ท าการแหง่ที่ 3 ในที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ประกอบด้วยห้องผลิตระบบปิดที่ทนัสมยัตามมาตรฐาน เพ่ิม
เคร่ืองจกัรในกระบวนการผลติตา่งๆ เพ่ือให้มีก าลงัการผลิตเพียงพอกบัความต้องการ        - ได้รับรางวลั Best CEO 
Awards-MAI  และ  Best Performance Awards ในพิธีมอบรางวลั                 SET AWARDS  2010 

2556 - จดทะเบียนเพ่ิมทนุเป็น 255 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 255 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ทนุช าระแล้ว 
200 ล้านหุ้น) และเสนอให้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อาย ุ3 ปี จ านวน 55  ล้านหน่วย ให้กบัผู้
ถือหุ้นเดิม 50 ล้านหนว่ย และพนกังานของบริษัท 5 ล้านหน่วย 

2557 - มีผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทัง้ในสว่นที่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ พนกังานของ
บริษัท ในระหวา่งปี 2557 รวมจ านวน 1,141,500 หน่วย ท าให้มีจ านวนหุ้นที่จดทะเบียน และช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 จ านวน 201,327,025 หุ้น คิดเป็นเงินรวม 201,327,025 บาท         
- ได้รับรางวลั ดีเดน่ด้านผลการด าเนินงาน (Company Performance Award)  ในพิธีมอบรางวลั                 SET 
AWARDS  2014   
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1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

      บริษัทฯประกอบธุรกิจหลกัในการรับจ้างผลิตบรรจุภณัฑ์ท าจากพลาสติก ประเภทขวดและฝา และชิน้สว่น
พลาสติกในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยใช้กระบวนการผลิตหลกั 3 
ประเภทคือ กระบวนการผลติแบบฉีด (Injection Molding), กระบวนการผลิตแบบเป่า (Blow Molding) และกระบวนการ
ผลิตแบบ PET (Injection–Blow Molding) ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ได้การ
รับรองจากสถาบนั AJA (Anglo Japanese American Registrars) มาเป็นระยะเวลาหลายปี               บรรจภุณัฑ์ที่บริษัท
ฯ ท าการผลติ แยกตามประเภทอตุสาหกรรมเป็น 4 ประเภท คือบรรจภุณัฑ์เพื่อบรรจ ุอาหารและเคร่ืองดื่ม บรรจุภณัฑ์เพื่อ
ใช้บรรจุของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ส าหรับของใช้ในครัว เรือน และชิน้ส่วนอุปกรณ์เคร่ืองมือช่างและ
เฟอร์นิเจอร์ 
 

1.2.2. ลักษณะผลิตภณัฑ์ 
 บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิน้สว่นพลาสตกิในรูป แบบ
ตา่งๆตามความต้องการใช้งานของลกูค้าในแตล่ะอตุสาหกรรม โดยได้แบง่กลุม่สายการผลติตามอตุสาหกรรมของลกูค้า
ประเภทตา่งๆ ไว้ 4 กลุม่ดงันี ้

1.2.2.1. บรรจภุณัฑ์เพื่อใช้ในอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 บรรจภุณัฑ์เพื่อใช้ในอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบด้วยบรรจภุณัฑ์ ประเภทขวด อาทิ เช่น ขวดนม
สด นมเปรีย้วพร้อมดืม่ ขวดบรรจคุรีมเทยีม ขวดน า้มะพร้าว แกลลอนบรรจซุอสมะเขือเทศ และ ประเภทฝา เพื่อใช้ปิด
ภาชนะบรรจอุาหารได้แก่ ฝาขวดกาแฟ ฝาขวดเคร่ืองดื่มมอลต์สกดั ฝาปิดขวดนมสดและ นมเปรีย้วพร้อมดืม่ ถ้วยโยเกิร์ต 
ฝาและกลอ่งไอซครีม จกุและฝาบนกลอ่งกระดาษบรรจนุ า้ผลไม้ จกุและฝาปิดขวดซอส เป็นต้น                 
 บรรจภุณัฑ์ส าหรับของใช้ในครัวเรือน 
 บรรจภุณัฑ์ส าหรับของใช้ในครัวเรือน ประกอบไปด้วยบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดในขนาดและรูปทรง ตา่งๆ และ
ฝาปิดภาชนะ เช่น ขวดน า้ยาล้างพืน้และสขุภณัฑ์ ตลบัและฝากดสเปรย์ น า้หอมดบักลิน่ ฝาสเปรย์ใช้ กับกระป๋องสเปรย์
ปรับอากาศและสเปรย์ก าจดัแมลง ฝาขวดน า้หอมปรับอากาศ ขวดและฝาน า้ยาฆา่เชือ้ ด้ามแปรง ท าความสะอาดพืน้และ
สขุภณัฑ์ เป็นต้น 

1.2.2.2. บรรจภุณัฑ์ส าหรับของใช้สว่นบคุคลและเวชภณัฑ์ 
 บรรจภุณัฑ์ส าหรับของใช้สว่นบคุคลและเวชภณัฑ์ ประกอบด้วยบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดและฝาปิด ภาชนะ 
เช่น ขวดและฝาน า้ยาบ้วนปาก ขวดและฝาน า้ยาฆา่เชือ้โรค ขวดและฝาเวชภณัฑ์ ขวดและฝาน า้ยาระงบั กลิน่กาย ขวด
และฝาโลชัน่ท าความสะอาดผิว ขวดและฝาแปง้โรยตวั ขวดและฝาบรรจยุาวิตามิน เป็นต้น                     
 ผลติภณัฑ์อปุกรณ์เคร่ืองมือชา่ง และสว่นประกอบเฟอร์นิเจอร์ 
 ผลติภณัฑ์อปุกรณ์เคร่ืองมือชา่ง และสว่นประกอบเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย กล้องตลบัเมตร ชิน้ สว่นไม้
บรรทดัวดัระดบัน า้ ท้าวแขนเก้าอี ้ ชิน้สว่นล้อเก้าอี ้ พนกัพงิ ฝาปิดช่องสายไฟโต๊ะท างาน แผน่พลาสติก ปิดหลงัพนกัเบาะ
เก้าอี ้เป็นต้น 

 
1.2.3. โครงสร้างรายได้ของกิจการ 

 โครงสร้างรายได้แบง่ตามภมูิภาค 



 
 

5 
 

รายได้แบ่งตามภูมิภาค 
2555 2556 2557 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รายได้จากการขายในประเทศ 1,262 90% 1,425 90% 1,524 90% 
รายได้จากการขายตา่งประเทศ 124 9% 147 9% 149 9% 
รายได้จากการขายรวม 1,375 99% 1,572 99% 1,673 99% 
รายได้อ่ืนๆ 13 1% 19 1% 13 1% 
รวมรายได้ 1,388 100% 1,591 100% 1,686 100% 

  
 โครงสร้างรายได้แบ่งตามผลติภณัฑ์ 

รายได้แบ่งตามผลิตภัณฑ์ 
2555 2556 2557 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
บรรจภุณัฑ์เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร   
และเคร่ืองดื่ม 

726 52% 838 53% 826 49% 

บรรจภุณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 254 18% 259 16% 307 18% 
เคร่ืองมือชา่งและชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์ 55 4% 50 3% 52 3% 
บรรจภุณัฑ์ของใช้สว่นบคุคลและเวชภณัฑ์ 240 25% 425 27% 488 29% 
รายได้จากการขาย 1,375 99% 1,572 99% 1,673 99% 
รายได้อ่ืน ๆ 13 1% 19 1% 13 1% 
รวมรายได้ 1,388 100% 1,591 100% 1,686 100% 

 
1.3. โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของกิจการ 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนได้มาซึง่หุ้นของกิจการโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 910 รายแรก ก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เป็นดงันี ้

ล าดับ ผู้ถือหุ้นสูงสุด จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทยีบกับ
จ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

ของกิจการ 

ร้อยละเมื่อเทยีบกับ 
สิทธิออกเสียง

ทัง้หมด 
ของกิจการ 

1 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 100,000,000 47.90 48.54 47.90 48.54 
2 นายเอกวฒิุ เน่ืองจ านงค์ 21,583,200 10.34 10.48 10.34 10.48 
3 นายนิวฒัน์ หงส์พิทกัษ์พงศ์ 16,407,400 7.86 7.96 7.86 7.96 
4 นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ 16,280,000 7.80 7.90 7.80 7.90 
5 น.ส. อนตุรีย์ เน่ืองจ านงค์ 5,144,600 2.46 2.50 2.46 2.50 
6 นายนิต ิเน่ืองจ านงค์ 3,749,900 1.80 1.82 1.80 1.82 
7 นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ 1,725,900 0.83 0.84 0.83 0.84 
8 นายธนรรถ บษุยโภคะ 1,460,000 0.70 0.71 0.70 0.71 
9 นายดนภุพ รัตนพานิช 1,444,000 0.69 0.61 0.69 0.61 

10 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน น.ส.อญัชนา พินิจกศุลจิต 1,350,000 19.63 0.66 19.63 0.66 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 40,971,400 36,866,900 17.90 17.90 

  รวมทัง้หมด 208,766,400 206,031,900 100.00 100.00 

ที่มา : กิจการ 
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รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัได้มาซึง่หุ้นของกิจการโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ปิดสมดุทะเบียน วนัที่ 12 ตลุาคม 2558 ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ใน

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดตามค าเสนอหลกัทรัพย์ของกิจการในครัง้นี ้และผู้ ถือหุ้นรายอื่นไม่มีความ
ประสงค์ในการขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ จะท าให้โครงสร้างผู้ ถือหุ้นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้จะเป็นดงันี :้  

 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นสูงสุด จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทยีบกับ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมด 
ของกิจการ 

ร้อยละเมื่อเทยีบกับ 
สิทธิออกเสียง

ทัง้หมด 
ของกิจการ 

1 นายอานชุ โลเฮีย 126,407,300 60.55 60.55 
2 นายเอกวฒิุ เน่ืองจ านงค์ 21,600,000 10.35 10.35 
3 นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ 8,560,000 4.10 4.10 
4 น.ส. อนตุรีย์ เน่ืองจ านงค์ 5,552,100 2.66 2.66 
5 นายนิติ เน่ืองจ านงค์ 3,749,900 1.80 1.80 
6 นายสมศกัดิ์ เหลา่สจุริตกลุ 3,466,800 1.66 1.66 
7 น.ส.กลัยารัตน์ เครือวลัย์ 2,000,000 0.96 0.96 
8 นางมนัทนา สจุิตจร 1,110,000 0.53 0.53 
9 น.ส.ปัถยา สิทธิพงศ์สารs 1,100,000 0.53 0.53 

10 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 35,220,300 16.87 16.87 
  รวมทัง้หมด 208,766,4001/ 100.00 100.00 

ที่มา:  กิจการ 

1/ จ านวนหุ้นรวมทัง้หมดที่มีความแตกตา่งจากวนัปิดสมดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 เน่ืองจากมีการใช้สิทธิ TPAC-W1 
และ TPAC-ESOP  

 
1.4. รายชื่อคณะกรรมการ  
 รายช่ือคณะกรรมการของกิจการก่อนได้มาซึง่หุ้นของกิจการโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ 

 รายช่ือคณะกรรมการของกิจการ ณ วนัท่ี 8 ตลุาคม 2558 ก่อนวนัท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ ได้มาซึง่หุ้นสามญัของ
กิจการ แสดงได้ดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายทกัษะ บษุยโภคะ กรรมการและประธานคณะกรรมการ 

2. นายโยธิน เน่ืองจ านงค์ กรรมการ 

3. นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ กรรมการ 

4. นายชชัชยั ธรรมารุ่งเรือง กรรมการ 

5. นายนิวฒัน์ หงส์พิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

6. นายสรุชยั สนธิรต ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. พ.ต.อ.วิชยั ทรงโบรัศมี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายวิศาล สนัติมหกลุเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ที่มา : ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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 รายช่ือคณะกรรมการของกิจการภายหลงัท าค าเสนอซือ้ 

 ทัง้นี ้ภายหลงัการได้มาซึง่หุ้นของกิจการ และจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัท่ี 9 
ตลุาคม 2558 และครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2558 กิจการได้มีการเปลีย่นแปลงกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ี
ลาออก ซึง่เป็นกรรมการท่ีเสนอช่ือโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา2/ กรรมการและประธานคณะกรรมการ 
2. นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ1/ กรรมการ 
3. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา2/ กรรมการ 
4. นายยาโชวาดนั โลเฮีย2/ กรรมการ 
5. นายอนิล คมูาร์ โคลิ2/ กรรมการ 
6. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์3/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์3/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศลิป์3/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ 1/ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอีกครัง้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 6/2558 เม่ือวนัที่ 12 ตลุาคม 2558 โดยไมมี่
ความเก่ียวข้องกบัผู้ท าค าเสนอซือ้   

 2/ เป็นตวัแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้ 
 3/ เป็นกรรมการอิสระที่แตง่ตัง้เข้ามาใหมท่ดแทนกรรมการอิสระที่ลาออก โดยไมมี่ความสมัพนัธ์กบัผู้ท าค าเสนอซือ้ 

 
1.5. ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกจิการ 
งบดุล 

รายการ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   26.86  2.54%  45.73  3.94%  60.81  4.92%  9.44  0.82% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  330.13  31.25%  358.39  30.86%  412.49  33.38%  396.16  34.43% 
สินค้าคงเหลือ  95.34  9.03%  90.01  7.75%  95.14  7.70%  88.86  7.72% 
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้แมพ่ิมพ์  46.26  4.38%  50.99  4.39%  21.52  1.74%  45.06  3.92% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  13.05  1.24%  18.50  1.59%  34.43  2.79%  41.83  3.63% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  511.64  48.44%  563.63  48.53%  624.38  50.53%  581.35  50.52% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  516.36  48.88%  567.74  48.88%  585.20  47.36%  549.67  47.76% 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  1.27  0.12%  1.47  0.13%  1.55  0.13%  1.62  0.14% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  2.75  0.26%  2.74  0.24%  2.50  0.20%  2.77  0.24% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  24.32  2.30%  25.86  2.23%  22.07  1.79%  15.38  1.34% 
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  544.70  51.56%  597.82  51.5%  611.33  49.5%  569.44  49.5% 
รวมสินทรัพย์ 1,056.35  100.00%  1,161.45  100.00%  1,235.71  100.00%  1,150.79  100% 
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รายการ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  106.17  10.05%  70.00  6.03%  74.05  5.99%  25.00  2.17% 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  201.80  19.10%  231.49  19.93%  262.16  21.22%  231.34  20.10% 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

 0.44  0.04%  0.62  0.05%  0.51  0.04%  0.40  0.03% 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  51.71  4.90%  46.19  3.98%  57.28  4.64%  48.95  4.25% 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  18.51  1.75%  7.99  0.69%  6.69  0.54%  10.40  0.90% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  378.63  35.84%  356.29  30.68%  400.69  32.43%  316.09  27.47% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน         
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 0.54  0.05%  0.89  0.08%  0.36  0.03%  0.20  0.02% 

เงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

 129.34  12.24%  139.69  12.03%  132.18  10.70%  113.94  9.90% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  12.17  1.15%  13.23  1.14%  11.87  0.96%  13.49  1.17% 
รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  142.05  13.45%  153.82  13.24%  144.41  11.69%  127.64  11.09% 
รวมหนีสิ้น  520.68  49.29%  510.10  43.92%  545.10  44.11%  443.73  38.56% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุจดทะเบียน  100.00  9.47%  255.00  21.96%  255.00  20.64%  255.00  22.16% 
ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว  100.00  9.47%  200.19  17.24%  201.33  16.29%  206.03  17.90% 
สว่นเกิน(ต า่กวา่)มลูคา่หุ้นสามญั  86.65  8.20%  87.42  7.53%  92.21  7.46%  111.17  9.66% 
สว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  0.00%  2.76  0.24%  3.53  0.29%  3.32  0.29% 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม  349.02  33.04%  360.98  31.08%  393.53  31.85%  386.54  33.59% 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  535.67  50.71%  651.35  56.08%  690.60  55.89%  707.06  61.44% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,056.35  100.00%  1,161.45  100.00%  1,235.71  100.00%  1,150.79  100.00% 

 
งบก าไรขาดทุน 

รายการ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้         

รายได้จากการขาย  1,374.73  99.09%  1,572.02  98.80%  1,673.18  99.23%  807.14  99.29% 
รายได้อ่ืน  12.58  0.91%  19.13  1.20%  13.02  0.77%  5.81  0.71% 
รวมรายได้  1,387.31  100%  1,591.15  100%  1,686.20  100.00%  812.95  100.00% 
ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขาย  1,146.48  82.64%  1,310.81  82.38%  1,435.91  85.16%  676.51  83.22% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย  43.13  3.11%  48.32  3.04%  50.88  3.02%  26.05  3.20% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  52.98  3.82%  63.81  4.01%  69.29  4.11%  36.07  4.44% 
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รายการ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  14.69  1.06%  13.57  0.85%  12.67  0.75%  5.26  0.65% 
รวมค่าใช้จ่าย  1,257.29  90.63%  1,436.51  90.28%  1,568.75  93.03%  743.89  91.51% 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้  130.02  9.37%  154.64  9.72%  117.45  6.97%  69.06  8.49% 
รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้  (30.06) -2.17%  (31.57) -1.98%  (24.05) -1.43%  (14.25) -1.75% 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  99.96  7.21%  123.07  7.73%  93.39  5.54%  54.81  6.74% 
ก าไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)  0.50    0.62   0.46   0.26   

 
งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  151.40   223.92  189.75  91.46  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ  (83.49)  (149.11)  (108.40) (21.49) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (88.62)  (55.93)  (66.27)   (121.33) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้
(ลดลง)สุทธิ 

 (20.71)  18.88   15.07   (51.36) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี  47.57   26.86   45.73   60.81  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี  26.86   45.73   60.81   9.44  

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี  2555 ปี  2556 ปี 2557 ไตรมาส 2 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.35 1.58 1.56 1.84 
อตัราก าไรขัน้ต้น 16.60% 16.62% 14.18% 16.18% 
อตัราก าไรสทุธิ 7.27% 7.83% 5.58% 6.79% 
อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น 19.82% 20.74% 13.92% 14.04% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   9.61% 11.10% 7.79% 8.22% 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.97 0.78 0.79 0.63 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
 

 งบก าไรขาดทุน 
รายได้จากการขาย 

 รายได้หลกัของกิจการนัน้มาจากการจ าหน่ายผลิตบรรจุภณัฑ์จากพลาสติก ประเภทขวดและฝาและชิน้ส่วน
พลาสติกในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของลกูค้าในแต่ละอตุสาหกรรม จากผลการด าเนินงาน 3 ปีย้อนหลงั 
บริษัทมีการจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศเป็นสว่นใหญ่เฉลีย่ร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายและร้อยละ 10 เป็นการขายใน
ตา่งประเทศ ผลการด าเนินงานของกิจการในอดีต มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 ปี 2556 กิจการมีรายได้จากการขายมีจ านวนทัง้สิน้  1,572.02  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 197.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 14.35 จากปี 2555 ที่มียอดขายทัง้สิน้  1,374.73  ล้านบาท โดยรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึน้หลกัๆเนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหาร เนื่องจากลกูค้าเดิมมีการเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้จากสินค้าเดิม
และมีการออกสนิค้าใหมเ่พิ่มขึน้  
 ปี 2557 กิจการมีรายได้จากการขายมีจ านวนทัง้สิน้  1,673.18  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน  101.16  
ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.43 เนื่องจากกิจการมียอดขายสินค้าในหมวดผลิตภณัฑ์บรรจุอาหารและหมวดเวชภณัฑ์
และเคร่ืองใช้ภายในบ้านเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากลกูค้าเดิมมีการเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้จากสินค้าเดิมและมีการออกสินค้า
ใหมเ่พิ่มขึน้  
 งวด 6 เดือน ปี 2558 กิจการมีรายได้จากการขายมีจ านวนทัง้สิน้   807.14   ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของ
ปี 2557 จ านวน   15.23  ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.85 เนื่องจากราคาของสนิค้าปรับลงตามราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับตวั
ลดลง ในขณะท่ีปริมาณที่ขายสงูขึน้ 
 

ต้นทุนขาย 
 ต้นทุนขายของกิจการประกอบด้วย เม็ดพลาสติกโพลิเมอร์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและวัตถุดิบประกอบอื่นๆ 
คา่จ้างแรงงาน โสหุ้ยการผลติ คา่เสือ่มราคา และอื่นๆ เป็นต้น โดยในปี 2556, 2557 และ ไตรมาส 2 ปี 2558 วตัถดุิบหลกั
คือเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตสินค้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55 - 60 ของต้นทุนขายทัง้หมด โดยรายการ
เปลีย่นแปลงที่ส าคญัของต้นทนุขายมีดงันี ้
 ปี 2556 กิจการมีต้นทนุขายรวมจ านวนทัง้สิน้ 1,310.81  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 82.38 ของรายได้จากการขาย 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.33 จากปี 2555 ซึง่มีต้นทนุขายรวมจ านวนทัง้สิน้ 1,146.48  ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 82.64% ของ
รายได้จากการขาย) บริษัทมีมลูคา่ต้นทนุขายเพิ่มขึน้ตามปริมาณการสัง่ซือ้ของลกูค้า และสามารถบริหารต้นทนุขายโดยมี
สดัสว่นตอ่รายได้จากการขายในระดบัใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา  
 ปี 2557 กิจการมีต้นทนุขายรวมจ านวนทัง้สิน้ 1,435.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.82 ของรายได้จากการขาย 
เพิ่มขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 9.54 ต้นทนุขายที่เพิ่มสงูขึน้มาจากปริมาณการสัง่ซือ้ของลกูค้า และราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็น
ต้นทนุหลกัในการผลติสินค้ามีราคาสงูขึน้ซึ่งสอดคล้องกบัราคาน า้มนัของโลกที่คงอยู่ในระดบัสงู รวมถึงการมีค่าแรงงาน
สงูขึน้เพื่อเร่งการผลติให้ทนักบัความต้องการของลกูค้า 
 งวด 6 เดือนปี 2558 กิจการมีต้นทนุขายรวมจ านวนทัง้สิน้ 676.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.82% ของรายได้
จากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 2.90 ต้นทนุขายที่ลดลงมาจากราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นต้นทุน
หลกัในการผลติสนิค้ามีราคาลดลงตามราคาน า้มนัตลาดโลกซึง่มีแนวโน้มการปรับราคาลงตัง้แตป่ลายปี 2557 ที่ผา่นมา 
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใช้จ่ายในการขายของกิจการสว่นใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขนสง่สินค้า ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังาน เป็นต้น โดยมีรายการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 ปี 2556 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวนทัง้สิน้ 48.32  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.04 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้
จ านวน 5.19  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.03 จากปี 2555  ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายใน
การขนสง่สนิค้าเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขายสนิค้าที่เพิ่มขึน้ 
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 ปี 2557 กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวนทัง้สิน้ 50.88   ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.02 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้
จากปี 2556 จ านวน 2.56   ล้านบาท โดยบริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายให้มีสดัสว่นต่อรายได้รวมอยู่ในระดบัใกล้เคียง
กบัปีที่ผ่านมา และกิจการมีมลูค่าค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนสง่สินค้าเพิ่มขึน้ตามปริมาณ
การขายสนิค้า 
 งวด 6 เดือนปี 2558 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวนทัง้สิน้ 26.05 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนหน้าจ านวน 0.40  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.52 โดยงวด 6 เดือนปี 2557 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน
ทัง้สิน้ 26.45 ล้านบาท กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการขายลดลงเนื่องจากราคาน า้มนัซึง่เป็นต้นทนุท่ีใช้ในการขนสง่สนิค้ามีราคา
ลดลง 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกิจการส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าจ้างและเงินเดือนพนักงานและผู้ บริหาร 
ผลประโยชน์พนกังาน ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ค่าเสื่อมราคาของส านกังาน ค่าที่ปรึกษาและค่าตรวจสอบบญัชี เป็นต้น 
โดยมีรายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้
 ปี 2556 กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวนทัง้สิน้ 63.81 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นร้อยละ 4.01 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 10.83   ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.44 โดยในปี 2555 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการขาย
จ านวนทัง้สิน้ 52.98   ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานและผู้บริหาร 
 ปี 2557 กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวนทัง้สิน้ 69.29  ล้านบาทโดยมีสดัสว่นร้อยละ 4.11 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 5.48  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.59% โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของค่าจ้างและ
เงินเดือนของพนกังานและผู้บริหารและการคา่ใช้จ่ายจากโครงการออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้พนกังาน (ESOP - W1) 
 งวด 6 เดือนปี 2558 กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวนทัง้สิน้  36.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อนหน้าจ านวน  2.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.07 โดยงวด 6 เดือนปี 2557 กิจการมีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน
ทัง้สิน้ 34.01 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานและการเพิ่มขึน้ของคา่จ้างและเงินเดือนของ
พนกังานและผู้บริหาร 
 

ก าไรสุทธิ 
 ปี 2556 กิจการมีผลก าไรสทุธิ  123.07  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จ านวน  23.11  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.12% เมื่อเทียบกบังวดปี 2555 ซึง่กิจการมีผลก าไรสทุธิ  99.96  ล้านบาท  
 ปี 2557 กิจการมีผลก าไรสทุธิ  93.39  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของรายได้รวม ก าไรสุทธิลดลงจ านวน  
29.68 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของรายได้อื่นและต้นทนุขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ 
 งวด 6 เดือนปี 2558 กิจการมีผลก าไรสทุธิ  54.81 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.74 ของรายได้รวม ก าไรเพิ่มขึน้
จ านวน  4.71 ล้านบาท หรือก าไรเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.40 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าโดยมีสาเหตหุลกัจากการ
ลดลงของคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 
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 สินทรัพย์ 
 กิจการมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2555, 2556, 2557 และ ไตรมาส 2 ปี 2558 เท่ากับ 1,056.35  ล้านบาท 
1,161.45  ล้านบาท 1,235.71 ล้านบาท และ 1,150.79 ล้านบาท ตามล าดบั สินทรัพย์สว่นใหญ่ของกิจการ ได้แก่ ที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ์ ลกูหนีก้ารค้า และสนิค้าคงเหลอื โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัของสนิทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  

 ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กิจการมีเงินสดจ านวน 9.44 ล้านบาท ลดลงจ านวน 51.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั
สิน้ปี 2557 เนื่องจากกิจการน าเงินสดคงเหลือไปช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อลด
ภาระดอกเบีย้ของกิจการ โดยยอดรวมของภาระหนีส้นิระยะสัน้และระยะยาวที่ลดลงเทา่กบั 75.62 ล้านบาท  

 
- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กิจการมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น – สทุธิเท่ากับ 396.16 ล้านบาทลดลงจากปี 
2557 คือเท่ากบั 412.49 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.40 และ 33.40 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั มีเวลาการเก็บหนี ้
เฉลีย่ประมาณ 91 วนั  
 

- สินค้าคงเหลือ 
ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กิจการมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิ 88.86  ล้านบาท ลดลงจ านวน 6.28 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กบัปี 2557 สินค้าคงเหลือสว่นใหญ่ประกอบด้วยสินค้าส าเร็จรูปและวตัถุดิบ และสว่นที่เหลือคือ ภาชนะบรรจุและ
วสัดสุิน้เปลอืง บริษัทมีการวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบสว่นใหญ่ตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าที่สง่มาลว่งหน้าและมรีะยะเวลา
การจดัเก็บสนิค้าคงเหลอืของบริษัทจึงมีระยะเวลาเฉลีย่ประมาณ 25 วนั 
 

- เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้แม่พิมพ์ 
 ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กิจการมีเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้แมพ่ิมพ์จ านวน 45.06 ล้านบาท ลดลงจ านวน 23.54 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิน้ปี  2557 กิจการจะซือ้แม่พิมพ์เป็นประจ าเพื่อการผลิตในรูปแบบต่างๆตามที่ลกูค้าของ
กิจการก าหนด แม่พิมพ์จะถกูซือ้เป็นสินทรัพย์ของกิจการเพื่อลกูค้าของกิจการ โดยแมพ่ิมพ์บางชนิดจะมีการขายคืน
ให้แก่ลกูค้าเมื่อครบสญัญาการผลติที่ได้ท าไว้กบับริษัท 
 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558  มีมลูค่าเท่ากบั 41.83  ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 7.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 
2557 สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของมลูคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่ายลว่งหน้า 
 

- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
 ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558  กิจการมีมลูคา่ที่ดินอาคารและอปุกรณ์-สทุธิ เทา่กบั 549.67  ล้านบาท ลดลงจากปี
ที่แล้ว 35.53 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการบนัทึกค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประจ าปี มูลค่าส่วนใหญ่ของ
รายการนีเ้ป็นเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์คิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของมลูคา่ที่ดินอาคารและอปุกรณ์-สทุธิ โดยเฉพาะ
อปุกรณ์ในการผลติสนิค้าซึง่มีมากกว่า 100 เคร่ืองเพื่อการผลติสินค้าที่หลากหลาย กิจการมีการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรใหม่
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เป็นประจ าทกุปีเพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมที่มีอายุยาวนาน และเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตให้ทนัต่อความต้องการของ
ลกูค้า 
 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558  มีมลูค่าเท่ากับ 15.38  ล้านบาท ลดลงจ านวน 6.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิน้ปี 
2557 สว่นใหญ่มาจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายแมพ่ิมพ์จ านวน 7.13 ล้านบาท เนื่องจากมีการตดัจ าหนา่ยค่า
เสือ่มราคาของแมพ่ิมพ์ซึง่อ้างอิงจากการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้าตามสญัญาที่ทางกิจการได้ท าไว้ 

 
 หนีส้ิน 

 กิจการมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2555, 2556, 2557 และ ไตรมาส 2 ปี 2558 เท่ากบั  520.68   ล้านบาท  510.10   
ล้านบาท  545.10  ล้านบาท และ 443.73  ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัของหนีส้นิ ดงัตอ่ไปนี ้

 
- เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กิจการมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 25.00  ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 
2557 เนื่องจากกิจการมีเงินสดคงเหลอืมาก จึงได้ช าระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมบางสว่นเป็นจ านวนเงิน 49.05 ล้านบาท แก่เจ้าหนี ้
เพื่อลดภาระดอกเบีย้ของกิจการ  กิจการมีเงินทนุหมนุเวียนและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจากสถาบนัการเงิน
หลายแหง่ 

 
- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กิจการมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเท่ากบั 231.34  ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2557 
จ านวน 30.82 หรือ ระยะเวลาการช าระหนีก้ารค้าของกิจการในปี 2557-ไตรมาส 2/2558 นัน้เฉลีย่อยู่ในช่วง 60 - 65 วนั  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเป็นธุรกรรมกบัผู้ผลติวตัถดุิบ ผู้ผลติวสัดสุ าหรับการบรรจสุนิค้าและอื่นๆ 

 
- หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กิจการมีหนีส้ินหมุนเวียนอื่นเท่ากบั 10.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2557 จ านวน  
3.71 สว่นใหญ่เป็นเงินมดัจ าจากลกูค้า ตามสญัญาการผลติ   

 
- เงนิกู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงนิกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กิจการมีเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีและเงินกู้ ระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินรวมกัน 162.89 ล้านบาท ลดลง 26.57 ล้านบาท จากปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีการช าระคืนเงินกู้ แก่
สถาบันการเงินตามก าหนดการ โดยในปัจจุบันกิจการมีเงินกู้ ระยะยาวค้างช าระจากธนาคาร โดยมีที่ดินแปลงและ
เคร่ืองจกัรอื่นๆ เป็นสนิทรัพย์ค า้ประกนั 
 
- ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ  13.49  ล้านบาท เป็นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั
ส าหรับพนกังานของกิจการ ซึง่มีพนกังานรวมประมาณ 1,000 คน 
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 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

  กิจการมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ สิน้ปี 2555, 2556, 2557 และ ไตรมาส 2 2558 เท่ากับ  535.67   ล้านบาท  
651.35  ล้านบาท  690.60  ล้านบาท และ  707.06  ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2556 บริษัทมีการเพิ่มทนุจดทะเบียน
จาก 100.00 ล้านบาท เป็น 255.00 โดยการเพิ่มทนุดงักลา่วเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ TPAC-W1 และ TPAC-ESOP 
 
  ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กิจการมีทนุช าระแล้ว 206.03 ล้านบาท โดยมีทนุเพิ่มขึน้ 4.70 ล้านบาทจากสิน้ปี 2557
ซึง่เกิดจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือ TPAC-W1 และ TPAC-ESOP 
 

 สภาพการแข่งขัน แนวโน้มของกิจการและ การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 
  บรรจุภณัฑ์พลาสติกถือเป็นสว่นส าคญัสว่นหนึ่งของสินค้าที่มีสว่นท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจในการเลือกซือ้สินค้า 
ทัง้ในด้านรูปแบบและความสะดวกในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และถือว่าเป็นวสัดุสิน้เปลืองที่ต้องทิง้ไปพร้อมกบัสินค้า
เมื่อใช้หมดแล้ว นอกจากนีย้งัเป็นสว่นส าคญัในการช่วยรักษาคณุภาพสนิค้าระหวา่งรอการขาย  

 โดยรวมแล้วมีการแข่งขนัทัง้ในด้านราคา คุณภาพ บริการและรูปแบบบรรจุภัณฑ์    แต่จากการที่สินค้าบรรจุ
ภณัฑ์พลาสติกถกูใช้โดยผู้ผลิตสนิค้าอตุสาหกรรมในการบรรจสุนิค้าเพื่อจ าหน่ายให้กบัผู้บริโภคอีกทอดหนึง่ผู้บริโภคไมไ่ด้
เป็นผู้ ใช้โดยตรง ดงันัน้คู่ค้าของบริษัทฯจึงเน้นในเร่ืองคณุภาพของบรรจุภณัฑ์ ที่ต้องมีคณุภาพมาตรฐานสงูและมีความ
น่าเช่ือถือของผู้ ผลิตเป็นปัจจัยส าคัญ โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม ต้องการความ
สะอาดปราศจากสิ่งปนเปือ้นและเชือ้โรคต่างๆตามมาตรฐาน GMP อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯก็เป็นหนึ่งในผู้ ผลิตบรรจุภณัฑ์
พลาสติกที่มีคุณสมบตัิตามที่กล่าวมาส าหรับทัง้แบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับคู่ค้าเมื่อมีความเช่ือมัน่ใน
ผู้ผลติรายใดแล้วมกัจะไมเ่ปลีย่นผู้ผลติ บริษัทฯตระหนกัดีถึงการรักษามาตรฐานคณุภาพสนิค้า และความสมัพนัธ์อนัดีกบั
คูค้่า เพื่อรักษาฐานลกูค้าให้คงอยูก่บับริษัทฯและปรัชญาของบริษัท ที่จะเป็นผู้ ร่วมงานอยา่งใกล้ชิดในกระบวนการพฒันา
บรรจุภณัฑ์กบัคู่ค้าแทนการเป็นเพียงผู้ขายสินค้า สง่ผลให้บริษัทฯสามารถท าธุรกิจกบัคู่ค้าแต่ละรายเป็นระยะเวลานาน 
และได้รับการยอมรับจาก ลกูค้ากลุม่ต่างๆ 
  ในปี 2557 ตัง้แตช่่วงต้นปีเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมยงัไมส่ามารถเติบโตตอ่เนื่องจากปี 2556 ได้ตามที่ภาครัฐ
คาดหวงัไว้ แม้จะพยายามส่งเสริมผลกัดนัระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัได้รับผลกระทบ
จากการที่ผู้ผลิตน า้มนัดิบโลกรวมตวักัน ปรับราคาน า้มนัดิบสงูขึน้เป็นระยะๆตลอดปี ภาครัฐพยายามกระตุ้ นเศรษฐกิจ 
โดยการเร่งให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทนุจากภาครัฐ แต่ก็ยงัไม่ทนัการณ์ มีการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง
เพื่อกระตุ้นให้มีการขยายการลงทนุ แต่ภาคประชาชนยงัคงเกรงการเกิดภาวะเงินเฟอ้ ท าให้จบัจ่ายใช้สอยอยา่งระมดัระวงั 
การกระตุ้นจึงไม่ได้ผลเต็มที่ จนกระทัง่ก่อนสิน้ปี 2557 ราคาน า้มนัดิบโลกเร่ิมปรับลดราคาลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง แม้
จะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของผู้ น าเข้าน า้มนัดิบอย่างประเทศไทย แต่ในช่วงแรกนกัลงทุนก็มองว่าเป็นการปรับลดด้าน
เทคนิค จึงยงัไม่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงราคาในครัง้นีม้ากนกั แต่จะมีผลตอ่ผู้บริโภครายย่อยที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ลงได้บ้าง                  
  ส าหรับปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจจะยงัคงไม่สามารถเติบโตได้มากนกั แม้ราคาน า้มนัดิบจะลดลง เพราะยงัมี
ปัจจยัอื่นๆมาประกอบ เช่น สงครามและความไม่สงบในต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น วิกฤตการณ์ในรัสเซีย วิกฤติการณ์ใน
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ตะวนัออกกลาง แม้ภาครัฐจะพยายามกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวในประเทศและจากต่างประเทศให้มากขึน้แตก่ารเบิกจ่าย
งบประมาณลงทนุจากภาครัฐยงัท าได้ไม่ดีนกั บริษัทฯตระหนกัดีถึงแนวโน้มของเหตกุารณ์ที่จะเกิดขึน้ในปี 2558 ซึ่งอาจ
เกิดภาวะที่ผู้บริโภคไม่ใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากการไม่มัน่ใจในเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจในหลาย 
ประเภทเช่น อสงัหาริมทรัพย์ รถยนต์ การเงิน เป็นต้น แต่สนิค้าอปุโภคบริโภคซึง่รวมถึงสินค้าบรรจภุณัฑ์ยงัจ าเป็นตอ่การ
ด ารงชีวิตพืน้ฐาน จึงยังอาจเติบโตต่อไปได้ ดังนัน้บริษัทฯจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพิ่มใช้ความ
ระมดัระวงัในการด าเนินธุรกิจ และใช้ประสบการณ์กวา่ 30 ปี  กบัการที่ได้ผ่านเหตกุารณ์เศรษฐกิจที่ประสพปัญหามาใน
หลายๆรูปแบบ จะช่วยรักษาอตัราการเติบโตให้เป็นไปตามเปา้หมายของบริษัทฯได้ 
  ส าหรับการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตในช่วง 12 เดือนข้างหน้าบริษัทฯคาดการณ์วา่การเติบโตของ
รายได้นา่จะเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัท่ีอาจมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ดีผลก าไรของบริษัทฯนา่จะมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ได้
แต่ไม่มากนักเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยงัมีแนวโน้มที่ไม่แจ่มใสมากนักถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมี
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างตอ่เนื่องแตก่ารใช้จ่ายในภาคครัวเรือนยงัคงมีความระมดัระวังซึ่งสนิค้าของบริษัทฯ
ถือเป็นสนิค้าที่แปรผนัโดยตรงกบัการบริโภคภาคครัวเรือน ทัง้นีบ้ริษัทฯคาดการณ์วา่การเติบโตของก าไรนา่จะมาจากการ
เพิ่มฐานลกูค้าให้มากขึน้ 
 
2. ความเห็นเกี่ยวกับความถกูต้องของข้อมูลกิจการที่ปรากฏในค าเสนอซือ้ 
 คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่าข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับกิจการตามที่ปรากฏในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
(แบบ 247-4) ลงวนัท่ี 13 ตลุาคม 2558 มีความถกูต้องในสาระส าคญั 
 
3. ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใดๆของกรรมการของกิจการกับผู้ท าค าเสนอซือ้ ทัง้ในฐานะส่วนตัวในฐานะ

กรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึ่ งรวมถึงการถือหุ้นของกรรมการของ
กิจการในนิติบุคคลผู้ค าเสนอซือ้และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที่จะมีหรือมีระหว่างกันในด้านต่างๆ 

 
3.1. ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใดๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้รับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

 ทัง้นี ้ภายหลงัการได้มาซึง่หุ้นของกิจการ และจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัท่ี 9 
ตลุาคม 2558 และครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปลีย่นแปลงกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการ
ที่ลาออก ซึง่เป็นกรรมการท่ีเสนอช่ือโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึง่สรุปความสมัพนัธ์ของกรรมการและผู้ท าค าเสนอซือ้เสนอช่ือได้ 
ดงันี ้
 

กรรมการที่ผู้ท าค าเสนอซือ้เสนอช่ือ ความสัมพันธ์ 

1. นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา 
พี่เขยของผู้ท าค าเสนอซือ้ และสามีของนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของ QAMA Investments 

2. นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ 
ไมมี่ความสมัพนัธ์ โดยเป็นกรรมการคนเดิมที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้มาใหม่ 
โดยเพื่อให้มีความตอ่เน่ืองในการบริหารงาน 

3. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการในบริษัทคามา อินเวสเมนท์ส ลิมิเต็ด
(QAMA Investments Limited) และเป็นพีส่าวของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

4. นายยาโชวาดนั โลเฮีย เป็นพี่ชายของผู้ท าค าเสนอซือ้ 
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กรรมการที่ผู้ท าค าเสนอซือ้เสนอช่ือ ความสัมพันธ์ 

5. นายอนิล คมูาร์ โคล ิ
ไมมี่ความสมัพนัธ์ ปัจจบุนัทา่นเป็นผู้ทีมี่ประสบการณ์ในธุรกิจบรรจภุณัฑ์ 
และมีสว่นชว่ยตอ่การด าเนินธุรกิจบริษัทได้ 

6. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ เป็นกรรมการอิสระ ปัจจบุนัทา่นเป็นรองผู้จดัการใหญ่
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นธุรกิจที่ไมมี่ความเก่ียวข้องกบั
ผู้ท าค าเสนอซือ้ 

7. นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ เป็นกรรมการอิสระ ปัจจบุนัทา่นเป็นกรรมการ บริษัท 
เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นธุรกิจที่ไมมี่ความเก่ียวข้องกบัผู้ท าค า
เสนอซือ้ 

8. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศลิป์ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ เป็นกรรมการอิสระ ปัจจบุนัทา่นเป็นผู้อ านวยการ บริษัท 
ธนารักษ์ พฒันาสินทรัพย์ จ ากดั ซึง่เป็นธุรกิจที่ไมมี่ความเก่ียวข้องกบัผู้ท า
ค าเสนอซือ้ 

 
3.2. การถอืหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ท าค าเสนอซือ้หรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ท าค า

เสนอซือ้ในกิจการหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 
 ก่อนวนัทีย่ื่นค าเสนอซือ้ผู้ท าค าเสนอซือ้ ถือหุ้นสามญัของกิจการรวมกนัทัง้สิน้ 126,407,400 หุ้นหรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 60.55 ของทนุเรียกช าระแล้วของกิจการ และวอร์แรนท์ TPAC-W1 จ านวน 26,601,850 หุ้นหรือคิดเป็น
ร้อยละ 53.20 ของจ านวนวอร์แรนท์ TPAC-W1   

 
3.3. การถอืหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการใน

ผู้ท าค าเสนอซือ้ (กรณีผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) 
- ไมม่ี- 

 
3.4. การด าเนินธุรกิจร่วมกนัหรือระหว่างกัน 

- ไมม่ี- 
 

3.5. การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่นๆ ระหว่างกนั 
1 สญัญาซือ้ขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement) 

เมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 ผู้ท าค าเสนอซือ้ ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น (SPA) กบัผู้ขาย สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
สญัญา สญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์  
คูส่ญัญา ผู้ขาย:  1) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2) นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ 
 3) นายนิวฒัน์ หงส์พิทกัษ์พงศ์ 
 4) นายนภดล หงส์พิทกัษ์พงศ์ 
 5) คณุภทัรา หงส์พิทกัษ์พงศ์ 
 6) นายชลธิศ หงส์พิทกัษ์พงศ์ 
 7) คณุนนัทวนั มานะจิตต์ 
ผู้ซือ้:  1) นายอานชุ โลเฮีย 
       2) คามา อินเวสเมนท์ส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) 

วนัที่ท าสญัญา วนัที่ 9 ตลุาคม 2558 
รายการซือ้ขาย ผู้ขายตกลงขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายให้แก่ผู้ซือ้ตามข้อตกลงและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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หลกัทรัพย์ที่ซือ้ขาย 1. หุ้นสามญัของกิจการ จ านวน 126,407,400 หุ้น ที่ถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 60.55 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและช าระแล้วทัง้หมด และจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ และ 

2. ใบส าคัญแสดงสิทธิของกิจการ TPAC-W1 จ านวน 26,601,850 หน่วย ที่ถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 
57.96 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกจ าหน่ายแล้วและยงัมิได้มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาซือ้ขาย 1. ราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของกิจการ 7.80 บาทตอ่หุ้น 
2. ราคาซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิของกิจการ 2.80 บาทตอ่หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เง่ือนไขที่ส าคญัอื่น เง่ือนไขที่ส าคญัของผู้ซือ้ก่อนท ารายการซือ้ขาย ภายใต้สญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์ มีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ที่ประชมุคณะกรรมการของกิจการต้องมีมติ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 รับทราบการเข้าท าสญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์ระหวา่งผู้ขาย และผู้ซือ้ 
1.2 อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่จ านวน 4 ทา่นเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการเดิม จ านวน 4 ทา่นที่ลาออก 
1.3 อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามให้เป็นไปตามที่ผู้ซือ้ก าหนด 

2. ผู้ขายส่งมอบหนังสือยืนยนัให้แก่ผู้ ซือ้เพื่อยืนยนัว่าหลกัทรัพย์ที่ขายปลอดจากภาระผูกพนัใดๆ และเงื่อนไขบงัคบัก่อนซึ่ง
รวมถึงค ารองและรับประกันต่างๆ ของผู้ขายตามที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นไปโดยถกูต้องและสมบูรณ์ ณ 
วนัที่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

3. ไมมี่กฎหมายหรือการด าเนินการโดยหน่วยงานราชการ ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ภายหลงัจากวนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ซึง่ห้าม ป้องกนัไมใ่ห้เกิดขึน้ หรือปรับเปลี่ยนรายการที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือจ ากดัการด าเนินการใดๆ 
ภายใต้สญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

4. ไม่มีการด าเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟอ้งร้อง หรือการด าเนินคดีความใดๆ ซึ่งจ ากัดการด าเนินการใดๆ ภายใต้
สญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์ และไม่มีเหตกุารณ์หรือการด าเนินการใดๆ เกิดขึน้ที่อาจก่อให้เกิดการด าเนินกระบวนการทาง
กฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการด าเนินคดีความดงักล่าวข้างต้น ซึ่งอาจส่งผลให้คู่สัญญาไม่สามารถท ารายการซือ้ขาย
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

5. ไมมี่เหตกุารณ์ใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่
ธุรกิจ ทรัพย์สิน ความรับผิด ผลการด าเนินงาน รายได้ หรือฐานะทางการเงิน หรือสถานะอื่นใดของกิจการ 

เง่ือนไขที่ส าคญัภายหลงัการซือ้ขาย ภายใต้สญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์ มีดงัตอ่ไปนี ้
ภายในชว่งระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
1. ผู้ขายแตล่ะราย (รวมถึงนิติบคุคลที่ควบคมุหรืออยู่ภายใต้การควบคมุของผู้ขายแตล่ะรายดงักลา่ว) จะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้อง 

ลงทุน และ/หรือด าเนินการให้บุคคลใดๆ ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีลักษณะ
เชน่เดียวกบัธุรกิจที่กิจการด าเนินการอยู ่ณ วนัท าสญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์ และวนัที่ท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภายใต้
สญัญาดงักลา่ว  

2. ผู้ขายแตล่ะราย (รวมถึงนิติบคุคลที่ควบคมุหรืออยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้ขายแตล่ะรายดงักลา่ว) จะไมช่ักชวนหรือจงูใจ
หรือพยายามชักชวนหรือจูงใจให้ผู้บริหารหลกัของกิจการ ที่ท างานให้แก่กิจการภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัที่ท า
สญัญาซือ้ขายหลักทรัพย์ ลาออกจากกิจการ  และจะไม่ชักชวนหรือจงูใจลกูค้า ตวัแทน นายหน้า ผู้จดัหาวัตถดุิบ หรือ
ตวัแทนจ าหน่ายใดๆของกิจการ ที่ท าธุรกรรมหรือธุรกิจกับกิจการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนวนัที่ท าสัญญาซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ให้เข้าท าธุรกรรมหรือธุรกิจกบัผู้ขายแทน  

 
4. ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผู้ถอืหลกัทรัพย์ 

4.1. เหตุผลที่สมควรจะตอบรับและ/ หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธค าเสนอซือ้ 
 ที่ประชมุคณะกรรมการของกิจการ ครัง้ที่ 47/2558 ซึง่ประชมุเมือ่วนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 ได้พิจารณาค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึง่มีกรรมการเข้าร่วมประชมุ จ านวน 7 ทา่น จากคณะกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น ดงันี ้
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ กรรมการ 
3. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการ 
4. นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการ 
5. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

6. นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศลิป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการของกิจการ ยกเว้นกรรมการที่มีความสมัพนัธ์ (การประชุมครัง้นีม้ีคณะกรรมการเข้าประชุม
ทัง้หมด 7 ทา่นโดยคณะกรรมการท่ีไมอ่อกเสยีงมี 4 ทา่นดงัตอ่ไปนี ้ 1)นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา 2)นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์
มา 3) นายยาโชวาดนั โลเฮีย และ 4)นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ ทัง้นี ้นายธีรวิทย์ บษุยโภคะถึงจะไมม่ีความสมัพนัธ์กบัผู้ท าค า
เสนอซือ้แต่เป็นผู้ที่มีสว่นได้ส่วนเสียในรายการดงักลา่วเนื่องจากได้ขายหุ้นให้ผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นผลให้ผู้ท าค าเสนอซือ้
ต้องท าค าเสนอซือ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ .12/2554) ได้พิจารณาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ท า
ค าเสนอซือ้ และ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาการเงิน
อิสระเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซือ้และข้อมูลเสริมอื่นๆ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณา 
ปฏิเสธ ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้
 

การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอซือ้หุ้นท่ีราคา 7.80 บาทตอ่หุ้นและ TPAC-W1 ที่
ราคา 2.80 บาทตอ่หนว่ย มีความสมเหตสุมผล เนื่องจากราคาเสนอซือ้อยู่ในช่วงราคาเหมาะสมตามที่ IFA ประเมินได้ดงันี ้

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่วิธีการประเมินราคา ทัง้ 3 2 วิธีคือ 1) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตาม
บญัชี (สะท้อนมลูคา่พืน้ฐานของบริษัท) 1)วิธีตามมลูคา่ตลาด (เป็นวิธีที่สะท้อนถึงอปุสงค์และอปุทานของราคาทีซ่ือ้ขาย
กนัในตลาด) และ 2) วิธีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสด (สะท้อนถงึความสามารถในการท าก าไรในอนาคตด้วยมลูคา่ปัจจบุนั
กระแสเงินสด) อยา่งไรก็ดีวิธีการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีถือเป็นราคาพืน้ฐานท่ีต ่าที่สดุ ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึ
ใช้ราคาตามวิธีมลูคา่ตลาด และวิธีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดเป็นหลกั ซึ่งจะได้ราคาหุ้นสามญัของกิจการอยู่ในช่วง
ระหว่าง  6.74 – 8.67  บาทต่อหุ้นดังนัน้ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซือ้ที่ราคา 7.80 บาท
ต่อหุ้นถอืเป็นราคาที่อยู่ในช่วงการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงนิจึงเป็นราคาที่เหมาะสม   

 
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น (Fully Diluted) มูลค่าหุ้น ราคา 

เสนอซือ้ 
สูงกว่า (ต ่ากว่า)  
ราคาเสนอขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า)  
ราคาเสนอซือ้ร้อยละ 

1) วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 3.43 – 3.72 7.80 (4.37) - (4.08)  (56.03) - (52.31) 
2) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 4.76 – 5.93 7.80 (3.04) - (1.87)  (38.97) - (23.97) 
3) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 6.74 – 7.56 7.80 (1.06) - (0.24)  (13.59) - (3.08) 
4) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 6.14 – 7.53 7.80 (1.67) - (0.27)  (21.41) - (3.46)  
5) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น 5.05 – 5.91 7.80 (2.75) - (1.89)  (35.26) - (24.23) 
6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด* 7.05 – 8.67 7.80 (0.75) – 0.87 (9.62) – 11.15 

  หมายเหต:ุ *เป็นมูลค่าหุน้บริษทัฯค านวณจากแผนธุรกิจปัจจุบนัของกิจการและ WACC อยู่ระหว่าง (8.58% - 10.47%) 
 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่วิธีการประเมินราคาใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้ 3 วิธีนา่จะสะท้อน 
ถึงราคาใบส าคัญแสดงสิทธิได้ ซ่ึงจะได้ราคาอยู่ ในช่วงระหว่าง 1.54 – 3.40   1.74 – 3.40 บาทต่อหุ้น  ดังนัน้ที่
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ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นราคาเสนอซือ้ที่ราคา 2.80 บาทต่อหน่วยจึงเป็นราคาที่เหมาะสมเน่ืองจากเป็น
ราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงนิประมาณได้ 

 
วิธีการประเมินมูล TPAC-W1 มูลค่า 

TPAC-W1 
ราคา 

เสนอซือ้ 
สูงกว่า (ต ่ากว่า)  
ราคาเสนอขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า)  
ราคาเสนอซือ้ร้อยละ 

1) วิธีมลูคา่ TPAC-W1 ตามราคาตลาด 2.87 – 3.40 2.80 0.07 – 0.60 2.50 – 21.43 
2) วิธีมลูคา่หลงัการใช้สทิธิ (intrinsic 
Value) 

1.54 – 2.56 
1.74 – 2.56 

2.80 (1.26) - (0.24) 
(1.06) - (0.24) 

(16.15) – (3.08)  
(37.86) – (8.57) 

3) วิธี Black-Scholes Model 1.76 – 3.10 
1.95 

2.80 (1.04) – 0.30 
(0.85) 

(13.33) – 3.85 
(30.36) 

 
เนื่องจากช่วงเวลาที่ท ารายงานความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ สภาพการซือ้ขายหุ้นสามญั

ของกิจการและ TPAC-W1 ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) สูงกว่าราคาเสนอซือ้ที่ 7.8 บาทต่อหุ้น และ 2.8 บาทต่อหน่วย 
ส าหรับ TPAC-W1 ถ้าราคาการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯยงัคงสงูเหนือราคาเสนอซือ้ในช่วงเวลาการเสนอซือ้
หลักทรัพย์ ดังนัน้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ถือ TPAC-W1 จึงควรที่จะปฏิเสธค าเสนอซือ้ และสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯได้ในราคาที่สงูกว่าราคาเสนอซือ้ดงักลา่ว  อย่างไรก็ดี ราคาและจ านวนการซือ้ขายหลกัทรัพย์อาจผนัผวนทัง้
ในช่วงระหว่างการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และหลงัการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ หากมีช่วงเวลาไหนภายในวนัที่ 18 พฤศจิกายน 
2558 ที่ราคาหุ้นสามญัของกิจการในตลาดหลกัทรัพย์ฯต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้ที่ 7.8 บาทตอ่หุ้น หรือราคา TPAC-W1ต ่ากวา่
ราคาเสนอซือ้ที่ 2.8 บาทตอ่หนว่ย ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือ TPAC-W1ควรท่ีจะตอบรับค าเสนอซือ้ 

 
 ทัง้นีก้ารที่ผู้ ถือหลกัทรัพย์จะตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซือ้นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือ
วอร์แรนท์ควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่กิจการและผู้ ถือหุ้นจะได้รับจาก
การขายหลกัทรัพย์ ในครัง้นีด้้วย และการตดัสินใจขัน้สดุท้ายนีจ้ะขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือวอร์แรนท์เป็น
ส าคญั 

 
4.2. ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแต่ละรายและจ านวนหุ้นที่กรรมการแต่ละรายนัน้ถอื

อยู่ (เฉพาะในกรณีที่ความเหน็ของคณะกรรมการของกิจการตาม 4.1 ไม่เป็นเอกฉันท์) 
-ไมม่ี - เนื่องจากความเห็นเป็นเอกฉนัท์ 
 

4.3. ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ ผู้เสนอซือ้ระบุไว้ในค าเสนอซือ้ รวมทัง้ความ
เป็นไปได้ของแผนงานและนโยบาย 
 

4.3.1. สถานภาพของกิจการ 
ตามที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ แบบ 247-4 ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่วีตัถปุระสงค์ ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจาก

การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้  
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เว้นแตก่รณีที่ ผู้ท าค าเสนอซือ้ มหีน้าที่ต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและมีผล
ใช้บงัคบัในขณะนัน้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นวา่ กิจการไม่นา่จะได้รับผลกระทบจากนโยบาย และแผนการบริหารกิจการ

อย่างมีนัยส าคัญตามที่ผู้ ท าค าเสนอซือ้ได้ระบุไว้ในค าเสนอซือ้ เนื่องจากผู้ ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะ
เปลีย่นแปลงนโยบายในการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั ไมม่ีแผนการจ าหน่ายสินทรัพย์หลกัของกิจการ และจะยงัคง
สถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป อีกทัง้หากผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
และแผนการบริหารกิจการอย่างมีนยัส าคญัใดๆ ท่ีแตกต่างจากที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ เสนอซือ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่เสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทราบ 

 
4.3.2. แผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะ
เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การด าเนินธุรกิจของกิจการอยา่งมีนยัส าคญั โดยจะยงัเน้นการด าเนนิธุรกิจในปัจจบุนั คือ 
ด าเนินธุรกิจในการผลติล าจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมี

นยัส าคญั โดยจะยงัคงด าเนินธุรกิจเดิมตอ่ไป ดงันัน้การเข้าถือของกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหม่ไมน่่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบาย
จากการเข้าท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี  ้อย่างไรก็ดี ผู้ ท าค าเสนอซือ้อาจแต่งตัง้ผู้บริหารเพิ่มเติมซึ่งมีประสบการณ์ในการ
บริหารธุรกิจที่มีความคล้ายคลงึกบัธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อร่วมกบัผู้บริหารเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯจึงน่าจะมีโอกาสเติบโต
ได้มากขึน้ในอนาคต 
 

4.3.3. การขยายการลงทุนหรือธุรกจิ 
 ผู้ท าค าเสนอซือ้มิได้ระบแุผนการขยายการลงทนุในธุรกิจปัจจบุนั และอนาคตอยา่งชดัเจน  

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา่บริษัทจะยงัคงด าเนินธุรกิจเดมิตามปกติ เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะ 
จ าหน่ายทรัพย์สินหลกัในระยะเวลา 12 เดือน การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯจึงไมน่า่จะได้รับผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ
และยงัคงมีแผนงานการลงทุนตามปรกติธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบนัคณะกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษัทฯก าลงัอยู่
ระหวา่งการวางแผนธุรกิจในอนาคต 
 

4.3.4. การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร หรือจ้างบุคลากร 
 คณะกรรมการบริษัท 

 ภายหลงัการได้มาซึง่หุ้นของกิจการ และจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 
2558และครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2558 กิจการได้มกีารเปลีย่นแปลงกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีลาออก ซึง่
เป็นกรรมการท่ีเสนอช่ือโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ล าดับ รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558  รายชื่อกรรมการ ภายหลังการท าค าเสนอซือ้ 
1 นายทกัษะ บษุยโภคะ1/ (ประธานกรรมการ) นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา1/ (ประธานกรรมการ) 

2 นายโยธิน เนื่องจ านงค์1/ นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา1/ 
3 นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ1/ นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ1/ (แตง่ตัง้อีกครัง้ -กรรมการเดมิ) 

4 นายชชัชยั ธรรมารุ่งเรือง1/ นายอนิล คมูาร์โคล1/ 
5 นายนิวฒัน์ หงสพ์ิทกัษ์พงศ์1/ นายยาโชวาดนั โลเฮีย1/ 

6 นายสรุชยั สนธิรติ2/ นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์2/ 

7 พ.ต.อ.วิชยั ทรงโบรัศมี2/ นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์2/ 

8 นายวศิาล สนัติมหกลุเลศิ2/ นายกรานต์ ฉายาวจิิตรศิลป์2/ 
 หมายเหต:ุ  1) กรรมการ 
   2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหาร 
 ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงผู้บริหารภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ 
อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความคลอ่งตวั หรือคงไว้หรือเพิ่มซึง่ประสทิธิภาพหรือความสามารถในการแขง่ขนั
ทางธุรกิจของกิจการ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจพจิารณาปรับโครงสร้างองค์กร บคุลากร และ/หรือ โครงสร้างทางการเงินของ
กิจการ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมเีห็นวา่ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
และการด าเนินธุรกิจของกิจการ ได้มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระส าคญัเนื่องจากการเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้ท าค า
เสนอซือ้ ที่อาจสง่ผลถึงนโยบายการบริหารและเปา้หมายการด าเนินธุรกิจในอนาคตของกิจการ อยา่งไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอ
ซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การด าเนินธุรกิจอยา่งมีสาระส าคญัในรอบ 12 เดือนภายหลงัสิน้สดุระยะเวลา
การท าค าเสนอซือ้  

- ผู้บริหาร 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจจะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างบคุลากรเพื่อการเติบโตและ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ดงันัน้ก็อาจมีความจ าเป็นที่ต้องแต่งตัง้ผู้บริหารใหม่เข้ามาปฏิบตัิหน้าที่
แทนตามความเหมาะสมตอ่ไป ซึง่การแต่งตัง้ผู้บริหารนัน้จะอยูภ่ายใต้การดแูลของคณะกรรมการของกิจการ โดยผู้บริหาร
ที่จะเข้ามาท าหน้าที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมต่อการด าเนินงานของกิจการซึ่งปัจจุบัน
คณะกรรมการยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาระบบการท างานเดิม เพื่อจะสามารถวางแผนงานในการสรรหาผู้บริหารเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

4.3.5. แผนการจ าหน่ายทรัพย์สนิหลกัของกิจการหรือบริษัทย่อย 
 ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่แีผนการท่ีจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิ
หลกัของกิจการ และบริษัทยอ่ย 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 จากนโยบายของผู้ท าค าเสนอซือ้ทีไ่มม่ีแผนการจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัของกิจการและบริษัทยอ่ย ภายในระยะ 
เวลา 12 เดือน คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ หากมเีหตกุารณ์ที่จ าเป็นจะต้องจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัของกิจการหรือบริษัท
ยอ่ยออกไป คณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบและละเอียดถ่ีถ้วนถึงข้อดีและข้อเสยี รวมทัง้ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจของกิจการก่อนเข้าท ารายการดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามหากรายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วมีขนาดใหญ่ 
เมื่อเทยีบกบัสนิทรัพย์ของกิจการ คณะกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนจะเข้าท ารายการได้
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังาน ก.ล.ต. 
 

4.3.6. โครงสร้างทางการเงนิ 
 ภายในระยะเวลา 12 เดือนเดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ยงัไมม่ีแผนการในการปรับ
โครงสร้างทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ดี เพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความคลอ่งตวั หรือคงไว้ หรือเพิม่ซึง่
ประสทิธิภาพหรือความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจของกิจการ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาปรับโครงสร้างทาง
การเงินของกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ถ้าหากมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางการเงินเพือ่ให้การด าเนินธุรกิจมี
ความคลอ่งตวัมากขึน้ เช่น การเพิ่มวงเงินกู้ ระยะสัน้เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการบริหารงานมากขึน้สง่ผลให้บริษัทฯ
ได้รับประโยชน์สงูสดุในการบริหารสนิค้าคงคลงัในชว่งทีว่ตัถดุิบมแีนวโน้มราคาเพิม่ขึน้ ประกอบกบักลุม่ผู้ท าค าเสนอซือ้ซึง่
มีเจตนาการลงทนุระยะยาวในบริษัท คาดวา่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้เสนอซือ้ในครัง้นี ้
ซึง่แหลง่เงินทนุตา่งๆจะชว่ยเพิ่มสภาพคลอ่งให้แก่บริษัทมากขึน้ ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงผลกระทบตอ่
กิจการและผู้ ถือหุ้นในทกุๆ ด้านให้ละเอยีดถ่ีถ้วนก่อนจะตดัสนิใจเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางการเงิน โดยจะค านงึถึง
ผลประโยชน์ของกิจการและผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 
 

4.3.7. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 ขณะนี ้ผู้ ท าค าเสนอซือ้ยงัไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบนัของกิจการ 
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ โดยกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากว่าร้อย
ละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและตามที่ต้องส ารองตามกฎหมาย 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของผู้ท าค าเสนอซือ้นัน้ ขณะนีผู้้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ี
แผนการท่ีจะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจบุนัของกิจการ โดยกิจการมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลใน
อตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล อยา่งไรก็ตามการจา่ยเงินปันผลในอนาคตนัน้จะต้อง
ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการ
บริหารงานของกิจการ ซึง่จะเป็นปัจจยัหลกัในการก าหนดอตัราจ่ายเงินปันผลในแตล่ะคราวไป ทัง้นี ้ การจา่ยเงินปันผล
ดงักลา่ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทในอนาคตตอ่ไป 
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4.3.8. รายการระหว่างกนั 
ณ ปัจจบุนั การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ไมม่ีรายการเก่ียวโยงกนั โดยก่อนหน้าการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

กิจการเคยมีรายการกบั บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส ซึง่เป็นรายการซือ้วตัถดุิบ โดย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นกิจการ
ที่เก่ียวข้องกนักบัผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึง่รายการดงักลา่วเกิดขึน้เพียงครัง้เดยีวในปี 2558 โดยบริษัทฯได้ซือ้เมด็พลาสติกมลูคา่ 
60,027 บาท ซึง่เป็นรายการท่ีไมม่ีความตอ่เนื่อง ในอนาคตหากกิจการมีรายการซือ้วตัถดุิบกบั บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 
ให้ถือเป็นรายการเก่ียวโยงกนัทีเ่ป็นรายการธุรกิจปกต ิ

กิจการจะปฏิบตัิตามระเบียบข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้กฎหมาย ประกาศ 
ข้อบงัคบั หรือระเบียบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ก าหนดเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการทาง
การค้าปกติ และ/หรือเป็นราคาตลาดซึง่สามารถอ้างองิหรือเปรียบเทียบได้กบัราคาทีเ่กิดขึน้กบับคุคลภายนอก โดย
ค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุตอ่กิจการและผู้ ถือหุ้นเสมือนเป็นการท ารายการกบับคุคลภายนอกตามเง่ือนไขทางการค้า
ทัว่ไป (Arm’s Length Basis) โดยจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของการท ารายการระหวา่งกนันัน้ๆ โดยจะเน้นให้กิจการด าเนนิการตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสทิธิภาพการด าเนินงาน
กิจการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีรายการระหวา่งกนัใดๆ กบักิจการ เนื่องจากการเข้าท ารายการ
ในครัง้นีข้องผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีสว่นเก่ียวข้องใดๆ กบั บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั บมจ. อินโด
รามา เวนเจอร์ส แต่หากในอนาคต ถ้าบริษัทฯพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่การซือ้วตัถดุิบหรือสนิค้าจาก บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอร์ส หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์กบับริษัทฯและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯมากกว่าการซือ้จากบุคคลภายนอก บริษัทก็อาจจะพิจารณาที่จะมีธุรกรรมทางการค้ามากขึน้  และถ้ากิจการมี
รายการระหว่างกันเกิดขึน้อย่างมีนัยส าคัญ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ
คณะกรรมการบริษัทฯในอนาคตตอ่ไป  
 

4.4. ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการของกิจการ (เฉพาะกรณีที่ค าเสนอซือ้นัน้เป็นค าเสนอซือ้เพื่อ
เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) 

 - ไมม่ี –  
 การท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ ไมไ่ด้เป็นค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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กิจการขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นถกูต้องครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง ไมม่ีข้อมลูที่อาจท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดใน
สาระส าคญั และมิได้มกีารปกปิดข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัซึง่ควรแจ้ง 
 
 
 
 
    บริษัท พลาสติค และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา  
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