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เรี ยน
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สิงทีส่ งมาด้ วย
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สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
สารสนเทศรายการได้ มาซึงหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) (บัญชี 2)
ความเห็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายชือกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารทีต้ องนํามาแสดงในวันประชุม
ข้ อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนทีแสดงสถานทีประชุม

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ มีมติให้ มี
การจัดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2561 ในวันที 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ย่อย 3 โซนบี
ศูนย์ การประชุม แห่ ง ชาติ สิริ กิ ติ เลขที 60 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
เพือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1

เรื องทีประธานแจ้ งให้ ทประชุ
ี
มทราบ

หมายเหตุ

เป็ นวาระแจ้ งเพือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560

บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 ซึงจัดขึนเมือวันที 20 เมษายน
2560 และได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ภายใน
14 วันนับแต่วนั ประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามทีกฎหมายกําหนด ตลอดจนได้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 1 จึงเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 ซึงจัดขึนเมือวันที 20 เมษายน 2560
ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 ซึงจัด
ขึนเมือวันที 20 เมษายน 2560 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

1

หมายเหตุ

มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที 3

พิจารณาอนุมัติการเข้ าลงทุนใน Sunrise Containers Limited ซึงเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรั พย์
ของบริษัทฯ

ตามทีบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าลงทุนใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) ซึงเป็ นบริ ษัท
มหาชนจํากัดทีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินเดียและประกอบธุรกิจผลิตหลอดพรี ฟอร์ ม (Preforms)
และบรรจุภัณ ฑ์ ที ทํ า จากพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) และ PP (Polypropylene) รวมทังกรอบ LED
(LED Casings) ในประเทศอินเดี ย1 โดยเป็ นการลงทุนโดยบริ ษั ทฯ หรื อโดย TPAC Packaging India Private Limited
(“Hold Co.”) (ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทฯ จะจัดตังขึนในประเทศอินเดีย โดยบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ของหุ้นที ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด ทังนี บริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง Hold Co. เสร็ จสินแล้ วเมื อวันที 7 ธันวาคม
2560) โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(ก) การได้ มาซึงทรั พย์สินและหนีสิ นทังหมดของ Sunrise จากการควบรวมกิจการระหว่าง Hold Co. และ
Sunrise ภายใต้ กฎหมายของประเทศอิ น เดี ย โดย Hold Co. จะเป็ นนิ ติ บุ ค คลที คงอยู่ ต่ อ ไป
(“Merged Co.”)2 และจะมีการชําระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นของ Sunrise สําหรับการควบรวมกิจการ
ดังกล่าวดังต่อไปนี (1) Hold Co. จะชําระค่าตอบแทนด้ วยเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ Sunrise ซึงถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Sunrise (“ผู้ขาย”) และ (2) Merged Co. จะออกหุ้นใหม่ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ให้ แก่
K. L. Mundhra (“KLM”), Hitesh Kumar Mundhra, Chanda Devi Mundhra และ S. K. Mundhra (รวม
เรี ยกว่า “กลุ่ม KLM”) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ใน Sunrise ทีจะยังคงถือหุ้นต่อไป และบริ ษัทฯ
จะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Merged Co. หลังจากการออกหุ้นใหม่ดงั กล่าวให้ แก่กลุ่ม KLM3
(“การควบรวมกิจการฯ”) หรือ
(ข) ในกรณีทีการควบรวมกิจการฯ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานทีมีอํานาจในประเทศอินเดียภายในวันที
23 มิถุนายน 2561 การลงทุนจะเปลียนเป็ นการที Hold Co. เข้ าซือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Sunrise
โดยตรงจากผู้ขาย โดยกลุ่ม KLM จะยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของตนใน Sunrise ต่อไป และ
ในภายหลัง จะมีการควบรวมกิจการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพือแปรสภาพเป็ น Merged Co.
ภายใต้ กระบวนการควบรวมกิ จ การในลัก ษณะเดี ย วกันกับ ที ระบุ ใ นข้ อ (ก) ข้ า งต้ น หรื อ ภายใต้
กระบวนการควบรวมกิจการแบบอื นที จะมี การกํ าหนดให้ เ หมาะสมต่อไปเพื อประโยชน์สูง สุด ของ

1

ธุรกิจทีจะได้ มาในครั งนี จะไม่รวมธุรกิ จการผลิตกรอบ LED ซึง Sunrise มีหน้ าทีต้ องจําหน่ายไปภายใต้ เงือนไขบังคับก่อน ดังรายละเอียด
ปรากฏตามข้ อ 3.1 ของสิงทีส่งมาด้ วย 2)
2
Merged Co. คือ Hold Co. ภายหลังจากการควบรวมกิจการของ Sunrise เข้ ามาอยู่ใน Hold Co. แล้ ว
3
(ก) KLM เป็ นสามี ข อง Chanda Devi Mundhra (ข) Hitesh Kumar Mundhra เป็ นบุ ต รของ KLM และ Chanda Devi Mundhra และ
(ค) S.K. Mundhra และ KLM เป็ นพีน้ องกัน

2

บริษทั ฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยทีบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Merged Co. และ
กลุม่ KLM จะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ใน Merged Co. (“การเข้ าซือหุ้น”)
(จะเรี ยก (ก) และ (ข) รวมกันว่า “ธุรกรรม”) โดยทีค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายทังหมดในการเข้ าทําธุรกรรมทีจะต้ องชําระไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตามจะมีจํานวนไม่เกิน 4,692 ล้ านรูปีอนิ เดีย หรื อเท่ากับประมาณ 2,383 ล้ านบาท4
ในการนี บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงนามในสัญญาดําเนินการ (Implementation Agreement) ซึงเกียวข้ องกับ
การเข้ าทํ า ธุ รกรรมกับ Sunrise และ ผู้ขาย (“สั ญ ญาดํา เนิ น การ”) และ สัญ ญาระหว่า งผู้ถือ หุ้ น ของ Merged Co.
(กรณีการควบรวมกิจการฯ) และ หรื อ/Sunrise (กรณีการเข้ าซือหุ้น) กับกลุม่ KLM และ Sunrise เมือวันที 15 พฤศจิกายน
2560 โดยการเข้ าทํ าธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในวันที 30 มิถุนายน 2561 หลังจากที เงื อนไขบัง คับ ก่อน
ทังหมดภายใต้ สญ
ั ญาดําเนินการเป็ นผลสําเร็จ หรื อได้ รับการผ่อนผันจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีเกียวข้ อง
นอกจากนี บริ ษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อบุคคลที
คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมาย มีอํานาจในดําเนินการต่าง ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับ
ธุ ร กรรม ซึงรวมถึง แต่ ไ ม่ จํ า กัดเพี ย งการดํ า เนิ น การดัง ต่อ ไปนี (ก) การกํ า หนดรายละเอี ย ดอื น ๆ เกี ยวกับธุ ร กรรม
(ข) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับธุรกรรม (ค) การลงนามในเอกสาร คําขออนุญาตต่าง ๆ รวมทัง
เอกสารและหลักฐานอืนใดทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับธุรกรรม ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคําขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจกํากับดูแลใด ๆ และ (ง) การดําเนินการอืนใดทีจําเป็ น
และเกียวข้ องกับธุรกรรมจนเสร็จการ
อนึง ธุ ร กรรมไม่ เ ข้ าข่า ยเป็ นรายการที เกี ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ที
ทจ. 21/2551 เรื อง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที เกี ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อ มูล และการปฏิบัติการของบริ ษั ท จดทะเบี ยนในรายการที เกี ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
อย่ า งไรก็ ดี ธุ ร กรรมเข้ าข่ า ยเป็ นรายการได้ มาซึ งสิ น ทรั พ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที
ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังทีแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรือจําหน่ ายไป”)
โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึงคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ซึงเป็ นเกณฑ์ ทีได้ ผลลัพธ์ สูงสุดเท่ากับ
ร้ อยละ 190.65 โดยขนาดของรายการคํานวณจากงบการเงินทีสอบทานแล้ วล่าสุดของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือนสินสุด
วันที 30 กันยายน 2560 ดังนัน ธุรกรรมนีจึง เป็ นรายการประเภทที 4 กล่าวคือ รายการซึงมี ขนาดสูงกว่าร้ อยละ 100
จึงถือเป็ นรายการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรั พย์โ ดยอ้ อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนี เข้ าข่ ายได้ รับ การยกเว้ นการยื น
คําขอให้ รับ หลักทรั พย์ ใ หม่ภ ายใต้ ประกาศรายการได้ ม าหรื อจําหน่ายไป บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต้ อ งเปิ ดเผยสารสนเทศ
เกียวกับธุรกรรมต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นทีมี
อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลียนเงินสกุลรู ปีอินเดียเทียบกับเงินสกุลบาททีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที 13 พฤศจิกายน 2560
ซึง 1 รูปีอนิ เดียมีมูลค่าเท่ากับ 0.50795 บาท
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ส่วนได้ เสีย และแต่งตังทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื อให้ ความเห็นเกียวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้ แก่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในการนี
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด ให้ เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้ าทํารายการ
ในครังนี โดยธุรกรรมมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 2 และสิงทีส่งมาด้ วย 3
จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุม ผู้ถือหุ้นพิจ ารณาอนุมัติการลงทุ นใน Sunrise ซึงเป็ นรายการได้ ม าซึง
สินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ธุรกรรมการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ ในระยะยาว ด้ วยเหตุผลดังทีปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน Sunrise ซึงเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรั พย์ ตามประกาศรายการ
ได้ มาหรือจําหน่ายไป

หมายเหตุ

มติในวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย

วาระที 4

พิจารณาเรื องอืน ๆ (หากมี)

บทบัญญัตมิ าตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ ว่า เมือทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระทีแจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ รวมกันไม่
น้ อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด สามารถขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืน ๆ นอกเหนือจากที
กํ าหนดไว้ ใ นหนังสื อเชิญประชุม ก็ไ ด้ โดยบริ ษั ทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้นแสดงความเห็ น หรื อ ซัก ถามในเรื องอื น ๆ
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้
ในการนี บริษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 พร้ อมเอกสารประกอบ
การประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที www.thaiplaspac.com ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้ าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 ในวันที 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมย่อย 3 โซนบี ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ เลขที 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยแผนทีของสถานที
จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 8
ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอืน
เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อแบบ ข.
แบบใดแบบหนึง ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้ คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยแบบของหนังสือมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิงทีส่งมาด้ วย 5 ทังนี เพือเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
ด้ วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉัน ทะให้ แ ก่ กรรมการอิส ระของบริ ษั ทฯ ดัง มี ร ายชือปรากฏตามสิ งที ส่ งมาด้ ว ย 4 โดยใช้ แบบหนัง สื อ
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มอบฉันทะ แบบ ข. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เพือเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้
และส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบ รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 6 มายังฝ่ าย
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ของบริ ษั ท ฯ เลขที 77 ซอยเที ย นทะเล 30 ถนนบางขุ น เที ย น แขวงท่ า ข้ าม เขตบางขุ น เที ย น
กรุ งเทพมหานคร 10150 และเพือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งแบบหนังสื อ
มอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบให้ บริษัทฯ ภายในวันที 10 มกราคม 2561
บริ ษัทฯ ขอเสนอแนะให้ ผ้ ูถื อ หุ้นศึก ษาคํ า ชี แจงวิ ธี การมอบฉัน ทะ การลงทะเบี ยน และเอกสารที
ผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องนํามาแสดงในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 6 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุม
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิงที ส่งมาด้ วย 7 และเพือให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมวิส ามัญ
ผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 เป็ นไปด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และเรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบี ย นเพื อเข้ าประชุม ในวัน จัด ประชุม ได้ ตังแต่ เ วลา 13.00 น. ทังนี เนื องจากบริ ษั ท ฯ จะใช้ ร ะบบ Barcode
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครังนี ดังนัน จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ ม
การลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้ อมกับเอกสารประกอบอืน ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 6
อนึง บริ ษั ทฯ กํ า หนดวัน กํ า หนดรายชื อผู้ ถื อ หุ้ น ที มี สิ ท ธิ ใ นการเข้ าร่ ว มประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครังที 1/2561 (Record Date) ในวันที 15 ธันวาคม 2560
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน)

(นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

6

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

7

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

8

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

9

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

10

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

11

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

12

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

13

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

14

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

15

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

16

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

17

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่ อไทย จากัด (มหาชน) (บัญชี 2)
14 พฤศจิกายน 2560
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อ
วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2560 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ หรื อ TPAC Packaging India Private Limited
(“Hold Co.”) (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ จะจัดตังขึ
้ ้นในประเทศอินเดีย โดยบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดตัง้ Hold Co. เสร็ จสิ ้นแล้ วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2560) ใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศอินเดียและประกอบธุรกิจผลิตหลอดพรี ฟอร์ ม (Preforms) และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติก PET (Polyethylene
Terephthalate) และ PP (Polypropylene) รวมทัง้ กรอบ LED (LED Casings) ในประเทศอินเดีย 1 โดยวิธีการอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
(ก)

การได้ มาซึ่งทรัพย์สินและหนี ้สินทังหมดของ
้
Sunrise จากการควบรวมกิจการระหว่าง Hold Co. และ
Sunrise ภายใต้ กฎหมายของประเทศอิ น เดี ย โดย Hold Co. จะเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ ค งอยู่ ต่ อ ไป
(“Merged Co.”)2 และจะมีการชาระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ Sunrise สาหรับการควบรวมกิจการ
ดัง กล่ า วดัง ต่ อ ไปนี ้ (1) Hold Co. จะช าระค่ า ตอบแทนฯ (ตามค านิ ย ามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 3.2)
ด้ วยเงิ น สดให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นของ Sunrise ซึ่ ง ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ 80 ใน Sunrise (“ผู้ ขาย”)
(ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 2 ด้ านล่างนี ้) และ (2) Merged Co. จะออกหุ้นใหม่ในสัดส่วนร้ อยละ
20 ให้ แก่ K. L. Mundhra (“KLM”) Hitesh Kumar Mundhra, Chanda Devi Mundhra และ S. K.
Mundhra (รวมเรี ยกว่า “กลุ่ ม KLM”)3 ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ใน Sunrise ที่จะยังคง
ถื อหุ้นต่อไป (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 3.1) และบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 80
ใน Merged Co. หลังจากการออกหุ้นใหม่ดงั กล่าวให้ แก่กลุม่ KLM (“การควบรวมกิจการฯ”) หรื อ

(ข)

ในกรณีที่การควบรวมกิจการฯ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่มีอานาจในประเทศอินเดีย ภายใน
วัน ที่ 23 มิ ถุน ายน 2561 การลงทุน จะเปลี่ย นเป็ นการที่ Hold Co. เข้ า ซื อ้ หุ้น ในสัดส่ว นร้ อยละ 80
ใน Sunrise โดยตรงจากผู้ขาย โดยกลุม่ KLM จะยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของตนใน Sunrise
ต่อไป และในภายหลัง จะมี การควบรวมกิจการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพื่อแปรสภาพเป็ น
Merged Co. ภายใต้ กระบวนการควบรวมกิจการในลักษณะเดียวกันกับที่ระบุในข้ อ (ก) ข้ างต้ น หรื อ
ภายใต้ กระบวนการควบรวมกิจการแบบอื่นที่จะมีการกาหนดให้ เหมาะสมต่อไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยที่บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Merged Co.

1

ธุรกิจที่จะได้ มาในครัง้ นี ้ จะไม่รวมธุรกิจการผลิตกรอบ LED ซึ่ง Sunrise มีหน้ าที่ต้องจาหน่ายไปภายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อน (ดังรายละเอียด
ปรากฏตามข้ อ 3.1)
2
Merged Co. คือ Hold Co. ภายหลังจากการควบรวมกิจการของ Sunrise เข้ ามาอยูใ่ น Hold Co. แล้ ว
3
(ก) KLM เป็ นสามีข อง Chanda Devi Mundhra (ข) Hitesh Kumar Mundhra เป็ น บุต รของ KLM และ Chanda Devi Mundhra และ (ค)
S.K. Mundhra และ KLM เป็ นพี่น้องกัน
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และกลุ่ม KLM จะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ใน Merged Co. (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ
3.1) (“การเข้ าซือ้ หุ้น”)
(จะเรี ยก (ก) และ (ข) รวมกันว่า “ธุรกรรม”) โดยที่ค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายทังหมดในการเข้
้
าทาธุรกรรมที่จะต้ องชาระ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะมีจานวนไม่เกิน 4,692 ล้ านรู ปีอินเดีย หรื อเท่ากับประมาณ 2,383 ล้ านบาท4 (“ค่ าตอบแทน
สู ง สุ ด จากการเข้ า ทาธุ ร กรรม”) (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 3.2) ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ ง ให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ทราบต่อไปว่าธุรกรรมจะอยูใ่ นรูปแบบของการควบรวมกิจการฯ หรื อการเข้ าซื ้อหุ้น
ทังนี
้ ้ ธุรกิจผลิตหลอดพรี ฟอร์ มและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติก PET และ PP ซึง่ จะได้ มาจากการเข้ าทาธุรกรรม
นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ในการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในภาคพื ้นเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทังหมด
้
ภายใต้ สญ
ั ญาดาเนินการ (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1) เป็ นผลสาเร็ จ หรื อได้ รับการผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ธุรกรรมเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ มี นัย สาคัญ ที่ เ ข้ า ข่า ยเป็ น การได้ ม าหรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ คานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุดเท่ากับร้ อยละ
190.65 โดยขนาดของรายการคานวณจากงบการเงิน ที่สอบทานแล้ วล่าสุดของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 ดังนัน้ ธุรกรรมนี ้จึงเป็ นรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้ อยละ 100 จึงถือเป็ น
รายการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยอ้ อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนี ้เข้ าข่ายได้ รับการยกเว้ น การยื่นคาขอให้ รับ
หลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 3.2) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้อง
เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็น
ดังกล่าวให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด ให้ เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ดังต่อไปนี ้

4

อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลรูปีอินเดียเทียบกับเงินสกุลบาททีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ซึง่ 1 รูปีอินเดียมีมลู ค่าเท่ากับ 0.50795 บาท ซึง่ อัตราแลกเปลี่ยนนี ้จะใช้ อ้างอิงตลอดเอกสารฉบับนี ้
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1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรม บริ ษัทฯ และ Hold Co. จะเข้ าทา
สัญญาดาเนินการ (Implementation Agreement) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทาธุรกรรม (“สัญญาดาเนินการ”) กับ Sunrise
และผู้ขาย (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 2 ด้ านล่างนี ้) ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าการเข้ าทา
ธุรกรรมจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดภายใต้
้
สญ
ั ญาดาเนินการเป็ น
ผลสาเร็ จ หรื อได้ รับการผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง (บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาดาเนินการแล้ วเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560)
2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ซอื ้

บริ ษัทฯ หรื อ Hold Co. (แล้ วแต่กรณี)

ผู้ขาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Shreekishan Mundhra HUF5 (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.07)
Shreekishan Mundhra (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10.62)
Dinesh Kumar Mundhra (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 1.31)
D. K. Mundhra (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10.14)
Bhagwati Devi Mundhra (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.28)
Umesh Kumar Mundhra (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 1.31)
D. K. Mundhra HUF5 (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.07)
Rajesh Kumar Mundhra (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.18)
S. K. Mundhra (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 12.00)3
Hitesh Plastics Private Limited (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 3.33)
D. P. Mundhra (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 12.00)
KLM (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 31.36)6
K. L. Mundhra HUF5 (ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 7.38)

ทังนี
้ ้ ผู้ขายตาม 1-13 ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 90.05 แต่จะขายหุ้นในสัดส่วนรวมกัน
เพียงร้ อยละ 80.00 เท่านัน้ ทัง้ นี ้ Chanda Devi Mundhra และ Hitesh Kumar Mundhra ซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ขายหุ้นในครัง้ นี ้ ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 9.94 และจะยังคงถือหุ้น
จานวนดังกล่าวต่อไป

5

HUF ย่อมาจาก Hindu undivided family ซึง่ เป็ นหน่วยภาษีภายใต้ กฎหมายของประเทศอินเดีย
S. K. Mundhra และ KLM จะขายหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 33.30 ของตนใน Sunrise และกลุม่ KLM จะ (ก) คงถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20
ของตนใน Sunrise (กรณีการเข้ าซื ้อหุ้น) หรือ (ข) ได้ รับหุ้นที่ออกใหม่ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ใน Merged Co. (กรณีการควบรวมกิจการฯ)
6
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ความสั ม พั น ธ์ ผู้ขาย รวมถึงสมาชิก ผู้จดั การ และ/หรื อผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ งของผู้ขาย (Ultimate Shareholders)7
กับบริษัทฯ
ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ ด ๆ กับ บริ ษั ท ฯ และไม่ไ ด้ เ ป็ น บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษัท ฯ ดัง นัน้
การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ในการเข้ าทารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มูล และ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
3.

ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1

ลักษณะทั่วไป

บริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ มีการจัดตัง้ Hold Co. ขึ ้นเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในประเทศอินเดีย โดยบริ ษัทฯ จะ
ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 100 ใน Hold Co. (บริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง้ Hold Co. เสร็ จสิ ้นแล้ วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560)
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

TPAC Packaging India Private Limited

จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมาย อินเดีย
ของประเทศ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริ ษัทอื่น และ/หรื อประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติก
ทุนจดทะเบียน

100,000 รู ปีอินเดีย ซึ่งเท่ากับประมาณ 50,795 บาท (ทุนของบริ ษัท ณ วันจดทะเบียน
จัดตัง)้

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว 100,000 รู ปีอินเดีย ซึ่งเท่ากับประมาณ 50,795 บาท (ทุนของบริ ษัท ณ วันจดทะเบียน
จัดตัง)้
สัดส่ วนการถือหุ้น

บริ ษัทฯ จะถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้ อยละ 100

7

Shreekishan Mundhra HUF, D. K. Mundhra HUF และK. L. Mundhra HUF เป็ น Hindu undivided family ในขณะที่ Hitesh Plastics
Private Limited เป็ นบริ ษัทจากัดในประเทศอินเดีย ทัง้ นี ้ สมาชิกของ Shreekishan Mundhra HUF ประกอบด้ วย Sushila Devi Mundhra,
Dinesh Mundhra และ Shreekishan Mundhra โดยมี Shreekishan Mundhra เป็ นผู้จดั การ สมาชิกของ D. K. Mundhra HUF ประกอบด้ วย
Rajesh D. Mundhra, Umesh D. Mundhra, Bhagwati Devi Mundhra และ Rekha Rajesh Mundhra โดยมี D. K. Mundhra เป็ น ผู้จัด การ
สมาชิ ก ของ K. L. Mundhra HUF ประกอบด้ ว ย KLM, Chanda Devi Mundhra และ Hitesh Kumar Mundhra โดยมี KLM เป็ น ผู้จัด การ
ทังนี
้ ้ Hitesh Plastics Private Limited มีผ้ ถู ือหุ้นที่แท้ จริ ง คือ KLM ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.27 Chanda Devi Mundhra ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 11.90 และ Hitesh Kumar Mundhra ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 12.82
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ปั จจุบนั โครงสร้ างการถือหุ้นของ Sunrise เป็ นดังนี ้
โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นของ Sunrise ณ ปั จจุบนั
Shreekishan
Mundhra HUF

Shreekishan
Mundhra

Dinesh Kumar
Mundhra

10.62%

0.07%
Umesh Kumar
Mundhra

D. K. Mundhra
HUF

1.31%

0.07%

Hitesh Kumar
Mundhra
6.32%

1.31%

0.18%
Chanda Devi
Mundhra
3.62%

7.38%

Bhagwati Devi
Mundhra

10.14%

Rajesh Kumar
Mundhra

K. L.
Mundhra HUF

D. K.
Mundhra

0.28%

S. K. Mundhra

KLM

12.00%

31.36%

Hitesh Plastics
Private Limited
3.33%

D. P. Mundhra
12.00%

Sunrise

ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาดาเนินการ ธุรกรรมจะอยู่ในรู ปแบบของการควบรวมกิจการฯ (ซึ่งเป็ นทางเลือกที่
บริ ษัทฯ ประสงค์) หรื อการเข้ าซื ้อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทางเลือกที่ 1 – การควบรวมกิจการฯ
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาดาเนินการ Hold Co.จะเป็ นนิติบุคคลที่ใช้ ในการควบรวมกิ จการฯ โดยมีขนั ้ ตอน
การดาเนินการดังนี ้
(ก)

หลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้ สญ
ั ญาดาเนินการ (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 3.1) เป็ นผลสาเร็จ
เช่น หน่วยงานที่มีอานาจในประเทศอินเดียได้ อนุมตั ิการควบรวมกิจการฯ และบริ ษัทฯ ได้ รับการอนุมตั ิ
ให้ เข้ าทาธุรกรรมจากผู้ถือหุ้น แล้ ว หรื อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ องได้ ผ่อนผันเงื่ อนไขต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ นแล้ ว Sunrise จะถูกควบรวมเข้ าไปอยู่ใน Hold Co. ภายใต้ กฎหมายของประเทศอินเดีย และ
Hold Co. จะแปรสภาพเป็ น Merged Co. ซึ่งจะส่งผลให้ ทรัพย์สินและหนี ้สินทังหมด
้
ซึ่งรวมถึงธุรกิจ
ของ Sunrise จะถูกโอนไปยัง Merged Co. และหุ้นของ Sunrise จะหายไปอันเนื่องมาจากผลของ
การควบรวมกิจการฯ ภายใต้ กฎหมายของประเทศอินเดีย

(ข)

จะมีการชาระค่าตอบแทนให้ แก่ ผ้ ูขายดังต่อไปนี ้ (1) Hold Co. จะชาระค่าตอบแทนฯ (ตามคานิยามที่
ก าหนดไว้ ในข้ อ 3.2) ด้ วยเงิ น สดให้ แก่ ผ้ ู ขายเท่ า กั บ ร้ อยละ 80 ของหุ้ นทั ง้ หมดใน Sunrise และ
(2) Merged Co. จะออกหุ้นใหม่ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ให้ แก่กลุม่ KLM ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20
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ใน Sunrise ที่จะยังคงถือหุ้นต่อไป ทังนี
้ ้ หลังจากการออกหุ้นใหม่ดงั กล่าวให้ แก่กลุม่ KLM แล้ ว บริ ษัทฯ จะ
เปลีย่ นจากการถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ใน Hold Co. เป็ นหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Merged Co.
ทังนี
้ ้ การควบรวมกิจการฯ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่มีอานาจในประเทศอินเดียก่อน ดังนัน้ ขันตอน
้
ต่าง ๆ ข้ างต้ นจะดาเนินการได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่มีอานาจดังกล่าวแล้ ว
บริ ษั ทฯ ประสงค์ ที่ จะเลื อกการควบรวมกิ จการฯ นี ้ เนื่ องจากบริ ษั ทฯ จะได้ รั บสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี และ
จากการทาธุรกิจร่วมกัน (Synergy)
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากการควบรวมกิจการฯ จะเป็ นดังต่อไปนี ้
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากการควบรวมกิจการฯ
บริ ษัทฯ

กลุม่ KLM
20%

80%

Merged Co.

ทางเลือกที่ 2 – การเข้ าซื ้อหุ้น
ในกรณี ที่การควบรวมกิ จการฯ ไม่ได้ รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่ มีอานาจในประเทศอิ นเดี ย ภายในวันที่ 23
มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทฯ จะให้ Hold Co. เข้ าซื ้อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Sunrise จากผู้ขาย และกลุม่ KLM จะยังคงถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของตนใน Sunrise ในกรณีดงั กล่าวนี ้ โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากการเข้ าซื ้อหุ้นจะเป็ นดังต่อไปนี ้
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากการเข้ าซือ้ หุ้น (ระยะที่ 1)
บริ ษัทฯ
100%
กลุม่ KLM

Hold Co.
80%

20%

Sunrise
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และภายหลัง จากการเข้ า ซื อ้ หุ้น ตามที่ ก ล่า วข้ า งต้ น แล้ ว Sunrise จะควบรวมกิ จ การกับ Hold Co. ภายใต้
กระบวนการควบรวมกิจการในลักษณะเดียวกันกับที่ระบุในทางเลือกที่ 1 ข้ างต้ น หรื อภายใต้ กระบวนการควบรวมกิจการ
แบบอื่นที่จะมีการกาหนดให้ เหมาะสมต่อไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ โดยที่โครงสร้ าง
การถือหุ้นภายหลังจากการควบรวมกิจการจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากการเข้ าซือ้ หุ้น (ระยะที่ 2)
บริ ษัทฯ

กลุม่ KLM
20%

80%

Merged Co.

ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรม (ทังในรู
้ ปแบบของการควบรวม
กิจการฯ หรื อการเข้ าซื ้อหุ้น) สรุปได้ ดงั นี ้
ค่ าตอบแทนที่ชาระให้ แก่ ผ้ ขู าย

: ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ ช า ร ะ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ข า ย จ ะ มี จ า น ว น เ ท่ า กั บ
ค่าตอบแทนฯ (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.2) ซึ่งจะมีจานวน
ไม่เกินค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้ าทาธุรกรรมจานวน 4,692 ล้ าน
รูปีอินเดีย (หรื อเท่ากับประมาณ 2,383 ล้ านบาท)

เงื่อนไขบังคับก่ อนที่สาคัญ

: 1. ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะต้ องอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรม (บริ ษัทฯ
จะจั ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 ในวั น ที่ 15
มกราคม 2561)
2. คณะกรรมการของ Sunrise และ Hitesh Plastics Private
Limited จะต้ องอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรม (ดาเนินการเสร็ จสิ ้น
แล้ ว – ข้ อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560)
3. Sunrise จะต้ องยื่นคาขอต่อหน่วยงานที่มีอานาจในประเทศ
อิ น เดี ย เพื่ อ เรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น และประชุม เจ้ า หนี เ้ พื่ อ ขอ
อนุมตั ิการควบรวมกิจการฯ (กรณีการควบรวมกิจการฯ)
4. Sunrise จะต้ องจ าหน่ า ยธุ ร กิ จ ผลิ ต กรอบ LED และรื อ้ ถอน
เครื่ องจักรทุกชนิดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าวออกจากสถาน
ประกอบกิจการของตนโดยค่าใช้ จ่ายของ Sunrise อย่างไรก็ ดี
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อค่าตอบแทนฯ (อยู่ใน
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ระหว่ างการด าเนิ นการ ทัง้ นี ้ คาดว่ าจะด าเนิ นการเสร็ จสิน้
ภายในเดือนมกราคม 2561 – ข้ อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560)
5. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้นกับ Sunrise
เช่น ผลกระทบที่ทาให้ Sunrise ไม่สามารถประกอบกิจการได้
หรื อที่ทาให้ ใบอนุญาตหรื อ หนัง สือ อนุญาตที่ สาคัญที่ ใ ช้ ใ น
การประกอบธุรกิจของ Sunrise ถูกเพิกถอน เป็ นต้ น (ผู้ขายได้
ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึน้ กับ
Sunrise – ข้ อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560)
ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อ นตามข้ อ 2. ถึ ง 5. ข้ างต้ นจะต้ องเป็ น
ผลสาเร็ จ หรื อได้ รับการผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องก่อน
หรื อในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 (กรณีการควบรวมกิจการฯ) หรื อ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 (กรณีการเข้ าซื ้อหุ้น)
วันที่ต้องได้ รับการอนุมัติสาหรับ : หากหน่วยงานที่มีอานาจในประเทศอินเดียไม่อนุมตั ิการควบรวม
การควบรวมกิจการฯ
กิ จการฯ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ธุรกรรมจะเปลี่ยนเป็ น
การเข้ าซื ้อหุ้นแทน
วันสุดท้ ายสาหรับการเข้ าซือ้ หุ้น
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สาคัญ

วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 หรื อวันอื่นตามที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
: 1. Hold Co. จะต้ องวางเงินมัดจา หรื อดาเนินการให้ มีการวางเงิ น
มัดจาจานวน 3 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ (หรื อเท่ากับประมาณ 99
ล้ านบาท8) (“เงินมัดจา”) เพื่อเป็ นประกันการชาระค่าตอบแทนฯ
(ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.2) แก่ผ้ ูขายในการเข้ าทา
ธุ ร กรรม โดยเงิ น มั ด จ าดั ง กล่ า วจะถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
ค่าตอบแทนฯ (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.2) ที่จะต้ อง
ชาระแก่ผ้ ขู าย อย่างไรก็ดี ผู้ขายอาจริ บเงินมัดจาดังกล่าวได้ ใน
ฐานะค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญา (Break Fee) ในกรณีที่
Hold Co. ไม่ดาเนินการหรื อปฏิเสธที่จะดาเนินการให้ ธุรกรรม
เสร็ จสมบูรณ์ นอกจากนี ้ Hold Co. จะได้ รับเงิ นมัดจาคืนใน
กรณีทผี่ ้ ขู ายผิดสัญญา
2. ผู้ข ายตกลงที่ จ ะไม่ท าธุ ร กิ จที่ เ ป็ น การแข่ งขัน กับ ธุ ร กิ จของ
Merged Co. หรื อ Sunrise แล้ วแต่กรณี ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
โดยทางอ้ อม เป็ นเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ธุรกรรมเสร็ จสมบูรณ์

8

อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐเทียบกับเงินสกุลบาททีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 ซึ่ง 1 ดอลลาร์ สหรัฐมีมลู ค่าเท่ากับ 33.0899 บาท ซึง่ อัตราแลกเปลี่ยนนี ้จะใช้ อ้างอิงตลอดเอกสารฉบับนี ้
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นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ และ Hold Co. จะเข้ า ท าสัญ ญาระหว่ า งผู้ ถื อ หุ้น ของ Merged Co. (กรณี ก ารควบรวม
กิจการฯ) และ/หรื อ Sunrise (กรณีการเข้ าซื ้อหุ้น) กับกลุม่ KLM และ Sunrise (“สัญญาระหว่ างผู้ถือหุ้น”) ภายในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2560 (บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นสรุปได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการ

: คณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการซึง่ บริ ษัทฯ เสนอชื่อแต่งตังจ
้ านวน
3 ท่าน และกรรมการซึ่งกลุ่ม KLM เสนอชื่อแต่งตังจ
้ านวน 2 ท่าน อย่างไรก็ดี
หากกลุ่ม KLM ถือหุ้นในสัดส่วนน้ อยกว่า (1) ร้ อยละ 15 ให้ กลุ่ม KLM มีสิทธิ
เสนอชื่อแต่งตังกรรมการเพี
้
ยง 1 ท่าน และ (2) ร้ อยละ 10 กลุ่ม KLM จะไม่มี
สิทธิเสนอชื่อแต่งตังกรรมการ
้
ทังนี
้ ้ สัดส่วนกรรมการซึง่ บริ ษัทฯ เสนอชื่อแต่งตัง้
ไม่สอดคล้ องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ นัน้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องการใช้
ความรู้และประสบการณ์ของกลุม่ KLM ในการดาเนินธุรกิจ

องค์ ประชุมคณะกรรมการและ : องค์ประชุมจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยจะต้ องมีกรรมการ
การออกเสี ย งลงคะแนนใน
ที่บริ ษัทฯ เสนอชื่อแต่งตังจ
้ านวน 1 ท่าน และกรรมการที่กลุ่ม KLM เสนอชื่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
แต่งตังจ
้ านวนอีก 1 ท่านเข้ าประชุม ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ กลุม่ KLM จะถือหุ้นในสัดส่วน
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม และมีการเลื่อนประชุม
โดยจัดการประชุมขึ ้นใหม่ ให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้ าประชุม ในการประชุม
ครัง้ ที่เลือ่ นออกไปจึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
การลงมติใด ๆ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากโดยจะต้ องได้ รับคะแนนเสียง
เห็ นชอบจากกรรมการที่ บริ ษั ทฯ เสนอชื่ อแต่ งตัง้ ด้ วย 1 เสี ยง โดยประธาน
กรรมการไม่มีสิทธิ ออกเสียงชี ข้ าด อย่างไรก็ดี สาหรับการลงมติในเรื่ องสาคัญ
(Fundamental Issues) จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่กลุ่ม
KLM เสนอชื่อแต่งตังด้
้ วย 1 เสียง เว้ นแต่ กลุม่ KLM จะถือหุ้นในสัดส่วนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 10
ทังนี
้ ้ เรื่ องสาคัญรวมถึงเรื่ องดังต่อไปนี ้
• การเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิและ/หรื อข้ อบังคับ
• การออก ซื ้อ ไถ่ถอน หรื อเปลี่ยนแปลงทุนของบริ ษัท ซึ่งรวมถึง การออกหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ เว้ นแต่ การออกหุ้นกู้
แปลงสภาพให้ แก่บริ ษัทฯ (ถ้ ามี)
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• การได้ มาซึง่ หุ้น ทรัพย์สนิ หรื อธุรกิจของบุคคลภายนอก เว้ นแต่ การได้ มาซึง่
หลักทรัพย์ซื ้อคืน (Treasury Securities) ซึ่งมีมลู ค่าไม่เกิน 5 ล้ านรู ปี (หรื อ
เท่ากับประมาณ 3 ล้ านบาท) และการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินในการดาเนินธุรกิจ
ปกติหรื อภายใต้ วงเงินค่าใช้ จา่ ยเพื่อการลงทุนที่ได้ รับการอนุมตั ิจานวน 400
ล้ านรูปี (หรื อเท่ากับประมาณ 203 ล้ านบาท) ต่อปี เป็ นต้ น
• การเปลีย่ นแปลงธุรกิจ
• การให้ เงิ นกู้ยืม การเข้ าคา้ ประกัน หรื อการเข้ าชดใช้ ค่าเสียหาย เว้ นแต่
เป็ นการดาเนินธุรกิจปกติ และ
• การรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรื อการชาระบัญชี
อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ : องค์ประชุมจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นจานวน 2 ท่าน และจะต้ องมีตวั แทนจาก
การออกเสี ย งลงคะแนนใน
บริ ษัทฯ จานวน 1 ท่าน และตัวแทนจากกลุ่ม KLM จานวนอีก 1 ท่านเข้ าประชุม
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุมและมีการเลื่อนประชุมโดยจัดการประชุมขึ ้นใหม่
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนใดคนหนึง่ ซึง่ จะต้ องมีตวั แทนจากบริ ษัทฯ จานวน 1 ท่าน เข้ าประชุม
ในการประชุมครัง้ ที่เลือ่ นออกไปจึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
การลงมติใด ๆ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากโดยจะต้ องได้ รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนจากบริ ษัทฯ ด้ วย 1 เสียง โดยประธานในที่
ประชุมไม่มีสิทธิ ออกเสียงชีข้ าด อย่างไรก็ดี สาหรับการลงมติในเรื่ องสาคัญ
(ตามที่ได้ อธิ บายข้ างต้ น) จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกลุ่ม KLM
ด้ วย 1 เสียง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ กลุม่ KLM จะถือหุ้นในสัดส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 10
ข้ อจากัดการโอนหุ้น

: • ห้ ามคู่สญ
ั ญาโอนหุ้นให้ แก่บคุ คลภายนอก (เว้ นแต่บคุ คลที่มีความสัมพันธ์
กับ คู่ส ัญ ญา) ภายในระยะเวลาห้ า มโอนหุ้น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น
• หลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาห้ ามโอนหุ้นแล้ ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นให้ แก่
บุคคลภายนอก (เว้ นแต่บคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กบั คู่สญ
ั ญา) จะต้ องเสนอขาย
หุ้ นดั ง กล่ า วให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายอื่ น ๆ ก่ อ นการเสนอขายหุ้ นดั ง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องโอนขายหุ้นที่ตนถืออยูท่ งหมดเท่
ั้
านัน้ ทังนี
้ ้
ในกรณีที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้เสนอขายหุ้นดังกล่าว กลุ่ม KLM อาจใช้ สิทธิ ขายหุ้น
ของตนไปในคราวเดี ยวกัน (Tag-along) โดยบริ ษั ทฯ จะต้ องด าเนิ นการให้
บุคคลภายนอกซือ้ หุ้นทัง้ หมดของกลุ่ม KLM ไปในคราวเดียวกันกับหุ้นของ
บริ ษัทฯ อนึ่ง ราคาของหุ้นที่ซื ้อขายไปในคราวเดียวกันนี ้จะต้ องเป็ นราคาที่สงู
กว่าระหว่าง (ก) ราคาตลาดยุติ ธรรม (Fair Market Value) (ตามค านิ ยามที่
ก าหนดไว้ ด้ านล่ า งนี )้ และ (ข) ราคาซื อ้ ขายหุ้ นที่ บ ริ ษั ท ฯ ขายให้ แก่
บุคคลภายนอก
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ทัง้ นี ้ ราคาตลาดยุติ ธรรม (“ราคาตลาดยุ ติ ธรรม”) จะค านวณจากสูตร
ดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่ากิ จการของ Merged Co. หรื อ มูลค่ากิ จการของ Sunrise (แล้ วแต่
กรณี ) ณ วั น ที่ ก าหนด ซึ่ ง มู ล ค่ า กิ จ การดั ง กล่ า วจะก าหนดโดยบริ ษั ท
ผู้ทาบัญชีภายนอก ซึง่ อาจมีการปรับปรุงมูลค่าบางประการ
(ข) บวกเงินทุนหมุนเวียนส่วนเกิน หรื อหักด้ วยเงินทุนหมุนเวียนส่วนขาดที่ได้
จากการคานวณ
(ค) หักด้ วยหนี ้สินสุทธิ ณ วันที่กาหนด
(ง) บวก จานวนเงินบวกกลับ (Add Back Amounts) (ตามคานิยามในสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น)
(จ) คูณด้ วยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุม่ KLM
• หลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาห้ ามโอนหุ้นแล้ ว บริ ษัทฯ อาจโอนหุ้นทังหมดของตน
้
ให้ แก่บุคคลภายนอกและบังคับให้ กลุ่ม KLM ขายหุ้นทัง้ หมดของตนไปใน
คราวเดียวกันกับหุ้นของบริ ษัทฯ อนึง่ ราคาของหุ้นที่ซื ้อขายไปในคราวเดียวกัน
นี ้จะต้ องเป็ นราคาที่สงู กว่าระหว่าง (ก) ราคาตลาดยุติธรรม และ (ข) ราคาซื ้อ
ขายหุ้นที่บริ ษัทฯ ขายให้ แก่บคุ คลภายนอก
สิ ท ธิ ใ น ก า ร ข า ย หุ้ น (Put : กลุ่ม KLM มีสิทธิ ขอให้ บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้น ทังหมดของตนใน
้
Merged Co. หรื อใน
9
Option)
Sunrise (แล้ วแต่กรณี ) ในปี 2564 ในราคาซือ้ ขายตามสิทธิ (Option Price)
(“ราคาซือ้ ขายตามสิทธิ”)
ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายตามสิทธิจะคานวณจากสูตรดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่ากิ จการของ Merged Co. หรื อ มูลค่ากิ จการของ Sunrise (แล้ วแต่
กรณี) ซึ่งจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของกาไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อม
ราคา และค่าใช้ จ่ายตัดจาหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ) สาหรับรอบ
ปี บญ
ั ชี 2562-2563 และ 2563-2564 คูณด้ วย 8
(ข) บวกเงินทุนหมุนเวียนส่วนเกิน หรื อ หักด้ วยเงินทุนหมุนเวียนส่วนขาดที่ได้
จากการคานวณ
(ค) หักด้ วยหนี ้สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(ง) บวก จานวนเงินบวกกลับ (Add Back Amounts) (ตามคานิยามในสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น)
(จ) คูณด้ วยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุม่ KLM
9

บริษัทฯ ประสงค์จะได้ มาซึง่ หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Merged Co. หรือ Sunrise และต้ องการให้ กลุม่ KLM คงถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ต่อไป
เนื่องจากกลุ่ม KLM เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่ งและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจในประเทศอินเดีย อย่างไรก็ดี ข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิ
ในการขายหุ้นหรือสิทธิในการซื ้อหุ้น เป็ นเงื่อนไขปกติของสัญญาซื ้อขายหุ้นเพื่อให้ ทางออกแก่คสู่ ญ
ั ญาในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ประสงค์จะลงทุนต่อไป
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ทัง้ นี ้ หากกลุ่ม KLM ไม่ใช้ สิทธิ ในการขายหุ้นดังกล่าวในปี 2564 กลุ่ม KLM
อาจใช้ สิทธิ ในการขายหุ้นดังกล่าวอีกครัง้ หนึ่ง ณ เวลาใด ๆ ระหว่างปี 2567
และปี 2568 ในราคาตลาดยุติธรรม
สิ ท ธิ ใ น ก า ร ซื ้ อ หุ้ น (Call : ในกรณีทกี่ ลุม่ KLM ไม่ใช้ สทิ ธิในการขายหุ้นทังหมดของตนให้
้
แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ
10
Option)
มีสิทธิ ขอให้ กลุ่ม KLM ขายหุ้นดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ ในราคาซื ้อขายตามสิทธิ
ในปี 2564 หรื อในราคาตลาดยุติธรรม ณ เวลาใด ๆ ระหว่างปี 2567 และปี 2568
การได้ มาซึ่งหุ้นโดยวิธีการอื่น : บริ ษั ท ฯ อาจมี สิ ท ธิ ซื อ้ หรื อ อาจถูก ก าหนดให้ ซื อ้ หุ้น ทัง้ หมดของกลุ่ม KLM
ของบริษัทฯ
ในกรณี อื่ น ๆ เช่ น ในกรณี ที่ มี การเปลี่ยนแปลงการควบคุมในบริ ษั ทฯ หรื อ
บริ ษัทฯ ผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยที่ราคาซือ้ ขายหุ้นในแต่ละกรณี จะคิด
คานวณจากมูลค่ากิจการของ Merged Co. หรื อ Sunrise (แล้ วแต่กรณี) ซึง่ อาจมี
การปรับปรุงมูลค่าบางประการตามที่กาหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
3.2

ขนาดของรายการ

ตามสัญญาดาเนินการ Hold Co. ตกลงจะชาระค่าตอบแทนเป็ นจานวนเท่ากับร้ อยละ 80 ของ (1) มูลค่ากิจการ
รวมของ Sunrise (2) หักด้ วยหนี ้สินสุทธิ (3) บวกเงินทุนหมุนเวียนส่วนเกินที่คานวณแล้ ว หรื อ หักด้ วยเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนขาดที่คานวณแล้ ว (ข้ อ (1) ถึง (3) รวมเรี ยกว่า “มูลค่ าเบือ้ งต้ น”) (4) บวกดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 11 ต่อปี ซึง่ คานวณ
จากมูลค่าเบื ้องต้ น สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หรื อวันอื่นตามที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน (“วัน Cut-off”)
11
จนถึงวันที่ธุรกรรมเสร็ จสมบูรณ์ (5) หักด้ วยจานวนเงินปั นผลหรื อเงินใด ๆ ที่ได้ มีการจ่าย หรื อมูลค่าของทรัพย์สินใด ๆ ที่
Sunrise จาหน่ายไปซึง่ เป็ นการผิดข้ อสัญญารักษาสถานะ (Standstill Covenant) ภายใต้ สญ
ั ญาดาเนินการ หรื อต้ นทุนหรื อ
ค่าใช้ จ่าย ใด ๆ ที่ Sunrise ก่อให้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั Cut-off อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ จากการตรวจสอบ
สถานะ (Due Diligence Conditions) (รวมเรี ยกว่า “ค่ าตอบแทนฯ”) ให้ แ ก่ ผ้ ูข ายในวัน ที่ การควบรวมกิ จ การฯ หรื อ
การเข้ าซื ้อหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ โดยจานวนค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้ าทาธุรกรรมจะเป็ นจานวนไม่เกิน 4,692 ล้ านรู ปีอินเดีย
(หรื อเท่ากับประมาณ 2,383 ล้ านบาท) ซึ่งแบ่งออกเป็ นมูลค่ากิจการในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของ Sunrise จานวน 4,248 ล้ าน
รู ปีอินเดีย (หรื อเท่ากับประมาณ 2,158 ล้ านบาท) ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนที่มีการปรั บปรุ งในสัดส่วนร้ อยละ 80
จานวน 80 ล้ านรู ปีอินเดีย (หรื อเท่ากับประมาณ 41 ล้ านบาท) ประมาณการค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยทังหมดจ
้
านวน 200 ล้ านรู ปี
อินเดีย (หรื อเท่ากับประมาณ 102 ล้ านบาท) และประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับการเข้ าทารายการ (เช่น อากร
แสตมป์ และค่าธรรมเนียมหน่วยงานราชการ) จานวน 164 ล้ านรูปีอินเดีย (หรื อเท่ากับประมาณ 83 ล้ านบาท) อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งหุ้นที่เหลืออยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 20 จากกลุม่ KLM ในอนาคต บริ ษัทฯ จะถือว่าการได้ มาซึง่ หุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 20 ดังกล่าวเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในอนาคต และบริ ษัทฯ จะนามูลค่าของสิ่งตอบแทน
10

ดูเชิงอรรถ 9
วัน Cut-off เป็ นวันที่ผ้ ขู ายจะไม่ได้ รับผลตอบแทนหรื อผลกาไรของ Sunrise ในฐานะผู้ถือหุ้นของ Sunrise อีกต่อไป เช่น ไม่สามารถรับเงินปั นผล
ที่มาจากผลกาไรตังแต่
้ วนั Cut-off ได้ อย่างไรก็ตาม Hold Co. จะชาระค่าตอบแทนฯ (ซึ่งรวมถึงมูลค่าเบือ้ งต้ น) ให้ กับผู้ขายในวันที่ธุรกรรม
เสร็ จสมบูรณ์ ดังนัน้ จึงมีการตกลงให้ Hold Co. จ่ายดอกเบี ้ยร้ อยละ 11 ต่อปี บนมูลค่าเบื ้องต้ น นับตังแต่
้ วนั Cut-off จนถึงวันที่ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณ์ ให้ แก่ผ้ ูขาย เพื่อเป็ นการชดเชยต้ นทุนค่า เสียโอกาสให้ กับผู้ขายที่ไม่ได้ รับ ชาระ มูลค่าเบื อ้ งต้ น ในวัน Cut-off ซึ่งแนวทางการจ่า ย
ดอกเบี ้ยดังกล่าวถือได้ วา่ เป็ นแนวปฏิบตั ิปกติที่พบกันแพร่หลายในธุรกรรมการซื ้อขายกิจการ
11
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ทังหมดที
้
่จ่ายตามความเป็ นจริ งสาหรับการได้ มาซึ่งหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ดังกล่าวมาคานวณขนาดรายการเพื่อปฏิบตั ิ
ตามข้ อกาหนดภายใต้ ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปสาหรับรายการได้ มาดังกล่าวต่อไป
เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ จะไม่ได้ ซื อ้ ธุ ร กิ จผลิต กรอบ LED ของ Sunrise ข้ อ มูล ทางการเงิ น ของ Sunrise ที่ บ ริ ษัทฯ
นามาใช้ คานวณขนาดรายการจึงไม่รวมถึงธุรกิจ ผลิตกรอบ LED ดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ คานวณขนาดรายการของ
ธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ ในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป โดยอ้ างอิงจากงบการเงิน ที่สอบทานแล้ วล่าสุด ของ
บริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของ Sunrise สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 256012
ทังนี
้ ้ การคานวณขนาดรายการของธุรกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA)
ขนาดของรายการ

=
=

=
(2)

=

(กาไรสุทธิจากการลงทุนใน Sunrise × 80%) × 100
กาไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ

=

(165 ล้ านบาท × 80%) × 100
121 ล้ านบาท

=

ร้ อยละ 109.22

คานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
ขนาดของรายการ

=
=

=
(4)

ร้ อยละ 63.32

คานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ขนาดของรายการ

(3)

(NTA ของ Sunrise × 80%) × 100
NTA ของบริ ษัทฯ
(823 ล้ านบาท × 80%) × 100
1,040 ล้ านบาท

จานวนเงินที่จา่ ยไป × 100
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
2,383 ล้ านบาท × 100
1,250 ล้ านบาท

ร้ อยละ 190.65

คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
เกณฑ์นี ้ไม่สามารถใช้ คานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ได้ ออกหุ้นใหม่เพื่อชาระราคา

12

ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่เปิ ดเผยข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้ Sunrise ไม่มีธุรกรรมที่มีนยั สาคัญนอกเหนือจากการประกอบ
ธุรกิจปกติแต่อย่างใด
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สรุปรายละเอียดของการคานวณขนาดรายการ
เกณฑ์ การคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการ (ร้ อยละ)
63.32
109.22
190.65
ไม่สามารถคานวณได้

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุดเท่ากับร้ อยละ
190.65 ดังนัน้ ธุรกรรมนี ้จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึง่ มี
ขนาดสูงกว่าร้ อยละ 100 และถือเป็ นรายการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้ อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนี ้เข้ าข่าย
ได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1.

ธุรกิจที่ได้ มามีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึงและเสริ มกันละกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทัง้ บริ ษั ท ฯ และ Sunrise ประกอบธุ ร กิ จ เดี ย วกัน กล่า วคื อ ธุ ร กิ จ ผลิต บรรจุภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก แข็ ง นอกจากนี ้
ทังสองบริ
้
ษัทต่างมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ ายกันดังต่อไปนี ้
•

วัตถุดิบ ทังสองบริ
้
ษัทใช้ เม็ดพลาสติก (Plastic Resin) เช่น PET และ PP เม็ดพลาสติกผสมสี (Color
Masterbatch) และสีย้อม (Colorant) เป็ นวัตถุดิบหลัก

•

กระบวนการผลิต ทังสองบริ
้
ษัทใช้ กระบวนการผลิตแบบเดียวกัน ซึง่ รวมถึงการฉีดพลาสติก การเป่ าขึ ้นรู ป
และการฉีดเป่ าแล้ วยืด (Injection Stretch Blow Molding หรื อ ISBM) และใช้ เครื่ องจักรชนิดเดียวกัน

•

ผลิตภัณฑ์ ทังสองบริ
้
ษัทผลิตสินค้ าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแข็ง

•

ลูกค้ า ลูกค้ าส่วนใหญ่ของทังสองบริ
้
ษัทอยูใ่ นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม เภสัชกรรม หรื อสินค้ า
อุปโภคบริ โภคจาหน่ายเร็ ว (Fast-moving Consumer Goods หรื อ FMCG)

ด้ วยเหตุนี ้ ธุรกิจที่จะได้ มาจึงเป็ นธุรกิจเดียวกันกับธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
2.

บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลีย่ นแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแข็งและไม่มีนโยบายจะเปลีย่ นแปลงในธุรกิจหลักของ
บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ วัตถุประสงค์ หลักของการเข้ าทาธุรกรรมคือเพื่อ ดาเนินการตามกลยุทธ์ ในการ
ขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างผลกาไรที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะยังคงดาเนินธุรกิจ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติกแข็งภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรม
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3.

กลุม่ บริ ษัทยังคงดารงคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดหลักทรั พย์ ฯ และตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนดารงสถานะการเป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่บริ ษัทยังคงจดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทจด
ทะเบียนจะต้ อง
ก. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม หรื อลักษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รั บความ
ไว้ วางใจให้ บริ หารกิ จการที่ มี มหาชนเป็ นผู้ ถื อหุ้น
ต า ม ก ฏ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ
ตลาดหลักทรั พย์ หรื อตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข. ไม่ เป็ นบุคคลที่ ฝ่ าฝื นข้ อบังคับ ระเบี ยบ ประกาศ
ค า สั่ ง ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ ข้ อ ต ก ล ง
การจดทะเบี ยนหลักทรั พย์ กับตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ตลอดจนหนั ง สื อเวี ยนที่ ตลาดหลั ก ทรั พย์ ฯ
กาหนดให้ ถือปฏิบตั ิที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์หรื อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์
2. กรรมการจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษัทจด
ทะเบียนจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระและบริ ษัทจดทะเบียน
จะต้ องมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด
อย่างน้ อย 3 ท่าน
3. ผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนจะต้ องได้ รั บความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

บริ ษทั ฯ (ภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรม)
กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริ ษั ท ฯ
ต่ า งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดทั ง้ สอง
หลักเกณฑ์

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของบริ ษัทฯ
ประกอบไปด้ วยกรรมการทังหมด
้
8 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทังหมด
้
3 ท่าน

ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชี ได้ รั บความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ทั ง้ นี ้ ผู้ สอบบั ญ ชี ปั จ จุ บั น ของ Sunrise คื อ Jain Vijay &
Company ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีในประเทศอินเดีย โดยบริ ษัทฯ
จะดาเนินการให้ SR Batliboi & Co. ซึง่ เป็ นบริ ษัทสมาชิกของ
Ernst & Young ในประเทศอิ น เดี ย เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ข อง
Merged Co. หรื อ Sunrise ต่อไป
4. ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของบริ ษัท ระบบการควบคุมภายในของบริ ษั ทฯ เป็ นไปตามประกาศ
จดทะเบียนจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดใน คณะกรรมการก ากับตลาดทุ น ที่ เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ได้ พิ จารณาระบบการควบคุ มภายในของ Sunrise จาก
การตรวจสอบสถานะแล้ ว พบว่ า ไม่ มี ป ระเด็ น ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ ระบบการควบคุม
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หลักเกณฑ์

5. บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย ต้ อ ง ไ ม่ มี
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ (ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
ผู้ ถื อหุ้ นรายใ หญ่ ) ตามที่ ก าหนด ใ นปร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

บริ ษทั ฯ (ภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรม)
ภายในของ Merged Co. หรื อ Sunrise เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ นหรื อ
ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ องหลังจากธุรกรรมเสร็ จสมบูรณ์
จะไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด แม้ ว่าบริ ษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“IVL”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เช่นเดียวกัน แต่ผลิตภัณฑ์ของ IVL แตกต่างจากผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทฯ เนื่องจาก IVL มุ่งผลิตขวดพลาสติกที่แตกต่างจาก
ผลิ ตภัณฑ์ ของบริ ษั ทฯ และรายได้ ของ IVL จากการผลิ ต
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติกมีจานวนไม่สูงมาก อย่างไรก็ดี
เนื่องจาก IVL เป็ นหนึ่งในผู้จาหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ให้ แก่
บริ ษั ทฯ ดังนัน้ จึ งจะยังคงมี รายการระหว่ างกันระหว่ าง
บริ ษั ทฯ และ IVL ต่ อ ไป โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ หรื อไม่ และการเข้ าทารายการดังกล่าว
เป็ นการเข้ าทารายการเสมือนหนึ่งว่าเป็ นการทารายการกับ
บุ ค คลภายนอก (Arm-length Basis) และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อไม่ ซึง่ จะมีการรายงาน
ต่อไปยังคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ด้ วย
ณ วันที่ 29 กั นยายน 2560 บริ ษั ทฯ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายย่ อ ย
ทังหมด
้
859 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 27.1
ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ

6. บริ ษั ทจดทะเบี ยนจะต้ อง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นด้ าน
การกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้ องมีจานวนผู้
ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของทุน
ชาระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน
7. บริ ษัทจดทะเบียนจะต้ องมี กองทุนสารองเลี ย้ งชี พตาม บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานของ
กฎหมายว่าด้ วยกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ.
2530 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม)

หลังจากการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกลุม่ บริ ษัทภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรมแล้ ว บริ ษัทฯ
เห็นว่ากลุม่ บริ ษัทยังคงดารงคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
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4.

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และในอานาจการควบคุมบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ นอกจาก
การแต่งตังกรรมการเพื
้
่อแทนที่กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ยังคงเป็ น
เหมือนเดิม

อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็น
เกี่ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณา
ต่อไป ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด ให้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา

ชื่อบริษัท

Sunrise Containers Limited

จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมาย อินเดีย
ของประเทศ
ประเภทของบริษัท

บริ ษัทมหาชนจากัดทีไ่ ม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ที่อยู่

405 Acme Industrial Parkoff I B Patel Road Goregaon East Mumbai, Maharashtra,
India 400063

ทุนจดทะเบียน

150 ล้ านรูปีอินเดีย หรื อเท่ากับประมาณ 76 ล้ านบาท

ทุนชาระแล้ ว

89.1 ล้ านรูปีอินเดีย หรื อเท่ากับประมาณ 45 ล้ านบาท

4.1

ธุรกิจของ Sunrise

Sunrise จัดตังขึ
้ ้นในปี 2532 โดย KLM ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย โดยเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตหลอดพรี ฟอร์ มและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติก PET และ PP คุณภาพสูงที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ส ามในประเทศอินเดีย โดยเป็ นบรรจุภัณฑ์
สาหรับสินค้ าเภสัชกรรม สินค้ า FMCG ผลิตภัณฑ์ของใช้ ส่วนตัว และสินค้ าอุตสาหกรรมในประเทศอินเดีย นอกจากนี ้
Sunrise ยังผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติก เช่น ขวดโหลและขวดน ้า ภายใต้ แบรนด์ “Sunpet” ของตนเอง
ปั จจุบนั Sunrise มีโรงงานผลิตในประเทศอินเดียทังหมด
้
4 แห่ง ได้ แก่ Umbergaon, Haridwar, Silvassa และ Dadra ซึง่
มีกาลังการผลิตหลอดพรี ฟอร์ มและบรรจุภณ
ั ฑ์รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 44,000 เมตริ กตันต่อปี นอกจากนี ้ Sunrise ยังทาธุรกิจ
ผลิตกรอบ LED ด้ วย อย่างไรก็ดี ธุรกิจ ผลิตกรอบ LED จะไม่ถูกรวมเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนี ้ และธุรกิจที่จะได้ จาก
การเข้ าทาธุรกรรมคือธุรกิจผลิตหลอดพรี ฟอร์ มและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติก PET และ PP
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4.2

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ Sunrise

รอบปี บัญชี ของ Sunrise เริ่ มตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 มีนาคม ทัง้ นี ้ ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ
Sunrise อ้ างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของ Sunrise ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558, 31 มีนาคม 2559 และ 31 มีนาคม
2560 สรุปได้ ดงั นี ้
สรุปสาระสาคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินของ Sunrise (ไม่รวมถึงธุรกิจผลิตกรอบ LED)
หน่ วย: ล้ านรูปีอินเดีย

หน่ วย: ล้ านบาท

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2558

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2559

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2560

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2558

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2559

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2560

เงินสดและเงิน
คงเหลือในบัญชี
ธนาคาร

63

8

6

32

4

3

ลูกหนีก้ ารค้ า

333

336

457

169

171

232

สินค้ าคงเหลือ

192

285

391

98

145

199

Net block

923

1,086

1,272

469

552

646

- สินทรัพย์ ไม่ มี
ตัวตน

0.7

0.6

0.8

0.3

0.3

0.4

รวมทรัพย์ สนิ

1,707

2,018

2,362

867

1,025

1,200

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

69

82

75

35

41

38

เงินกู้ยมื

335

405

451

170

206

229

รวมหนีส้ นิ

569

677

741

289

344

377

ทุนเรือนหุ้น

89

89

89

45

45

45

เงินสารองและ
ส่ วนเกินทุน

1,050

1,252

1,532

533

636

778

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,139

1,341

1,621

578

681

825

รายละเอียด

ที่มา

รายงานการตรวจสอบสถานะบริ ษัท (Vendor Due Diligence Report) ซึ่งได้ รับจาก Sunrise และ
จัดเตรี ยมโดย Ernst & Young LLP ในประเทศอินเดีย

หมายเหตุ Net block คื อ มูลค่า ของสิน ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนและไม่มี ตัว ตนซึ่ง ไม่ร วมสิน ทรั พ ย์ ห รื อ งานระหว่ า ง
ก่อสร้ าง (Capital Work in Progress หรื อ Construction in Progress)
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สรุปสาระสาคัญของงบกาไรขาดทุนของ Sunrise (ไม่รวมถึงธุรกิจผลิตกรอบ LED)
หน่ วย: ล้ านรูปีอินเดีย

หน่ วย: ล้ านบาท

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2558

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2559

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2560

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2558

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2559

สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม
2560

รายได้ สุทธิ

2,941

3,005

3,329

1,494

1,527

1,691

ต้ นทุนขาย

2,386

2,219

2,445

1,212

1,127

1,242

กาไรขัน้ ต้ น

556

786

884

282

399

449

ค่ าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริหาร

282

332

418

143

169

213

EBITDA

398

599

661

202

304

336

รายได้ อ่ ืน ๆ

15

8

20

8

4

10

กาไรก่ อนหัก
ดอกเบีย้ และภาษี
(EBIT)

289

462

486

147

235

247

ต้ นทุนทางการเงิน

51

52

26

26

26

13

ค่ าใช้ จ่ายภาษี

72

125

134

37

64

68

กาไรสุทธิ

166

285

325

84

145

165

รายละเอียด

ที่มา

รายงานการตรวจสอบสถานะบริ ษัท (Vendor Due Diligence Report) ซึ่งได้ รับจาก Sunrise และ
จัดเตรี ยมโดย Ernst & Young LLP ในประเทศอินเดีย

ภาระผูกพัน (Contingent Liabilities) ของ Sunrise ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
ภาระผูกพัน

หน่ วย: ล้ านรูปีอินเดีย

หน่ วย: ล้ านบาท

เงินค ้าประกันธนาคาร

28

14

ภาษี ศลุ กากร/ภาษี บริ การที่อยูร่ ะหว่างการโต้ แย้ ง

18

9

รายจ่ายฝ่ ายทุนในอนาคต (Capital Commitment)

5

3

รวม

51

26

ทังนี
้ ้ ภาระผูกพันของ Sunrise ทีส่ รุปข้ างต้ นจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อค่าตอบแทนฯ
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4.3

คณะกรรมการและผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการ
กรรมการปั จจุบันของ Sunrise

กรรมการของ Merged Co. หรือ Sunrise
(แล้ วแต่ กรณี) ภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรม13

1. KLM (กรรมการ)

1. Kevin Qumar Sharma

2. D. K. Mundhra (กรรมการ)

2. Aradhana Lohia Sharma

3. D. P. Mundhra (กรรมการ)

3. บริ ษัทฯ จะเสนอชื่อแต่งตังต่
้ อไป

4. Hitesh Kumar Mundhra (กรรมการ)

4. KLM

5. Sudha Rathi (กรรมการอิสระ)

5. Hitesh Kumar Mundhra

6. Rajesh Jain (กรรมการอิสระ)
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถอื หุ้นปั จจุบันของ Sunrise
ชื่อ
1. Shreekishan Mundhra HUF

จานวนหุ้น ร้ อยละ ชื่อ (Merged Co. กรณี
การควบรวมกิจการฯ)
6,000

0.07 1. บริ ษัทฯ (และ/หรื อบุคคลที่
บริ ษัทฯ กาหนด)

จานวนหุ้น ร้ อยละ
7,128,000

80.00

178,200

2.00

718,286

8.06

2. Shreekishan Mundhra

946,200

3. Dinesh Kumar Mundhra

117,000

4. D. K. Mundhra

903,812

10.14 4. Hitesh Kumar Mundhra

562,800

6.32

5. Bhagwati Devi Mundhra

24,914

0.28 5. Chanda Devi Mundhra

322,714

3.62

6. Umesh Kumar Mundhra

117,000

0.07 รวมกลุม่ KLM ตาม 2.-5.

1,782,000

20.00

0.18 รวม

8,910,000

100

7. D. K. Mundhra HUF
8. Rajesh Kumar Mundhra

13

ผู้ถอื หุ้นของ Merged Co. หรือ Sunrise
(แล้ วแต่ กรณี) ภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรม

6,000
16,200

10.62 2. S. K. Mundhra
1.31 3. KLM

1.31

นอกจากนี ้ อาจมีการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระอีก 2 ท่าน หากจาเป็ น ทังนี
้ ้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศอินเดียที่เกี่ยวข้ อง
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ผู้ถอื หุ้นปั จจุบันของ Sunrise
ชื่อ

ผู้ถอื หุ้นของ Merged Co. หรือ Sunrise
(แล้ วแต่ กรณี) ภายหลังจากการเข้ าทาธุรกรรม

จานวนหุ้น ร้ อยละ ชื่อ (Sunrise กรณีการเข้ า จานวนหุ้น ร้ อยละ
ซือ้ หุ้น)14

9. S. K. Mundhra

1,069,200

12.00 1. Hold Co. (และ/หรื อบุคคลที่
Hold Co. กาหนด)

10. KLM

2,794,060

31.36 2. S. K. Mundhra

7,128,000

80.00

178,200

2.00

11. Hitesh Kumar Mundhra

562,800

6.32 3. KLM

718,286

8.06

12. K. L. Mundhra HUF

657,900

7.38 4. Hitesh Kumar Mundhra

562,800

6.32

13. Chanda Devi Mundhra

322,714

3.62 5. Chanda Devi Mundhra

322,714

3.62

14. Hitesh Plastics Private
Limited

297,000

3.33
1,782,000

20.00

15. D. P. Mundhra

1,069,200

รวม

8,910,000

12.00 รวมกลุม่ KLM ตาม 2.-5.
100.00 รวม

5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชาระเงิน

5.1

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

8,910,000 100.00

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสาหรับธุรกรรมจะไม่เกินค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้ าทาธุรกรรม ดังรายละเอียด
ปรากฏตามข้ อ 3.2 ข้ างต้ น
5.2

เงื่อนไขการชาระเงิน

Hold Co. จะช าระค่าตอบแทนฯ ให้ แก่ ผ้ ูขายในวันที่ การควบรวมกิ จการฯ หรื อการเข้ าซื อ้ หุ้น เสร็ จ สมบู ร ณ์
นอกจากนี ้ Hold Co. จะต้ องวางเงินมัดจา หรื อดาเนินการให้ มีการวางเงินมัดจาเพื่อเป็ นประกันการชาระค่าตอบแทนฯ
โดยเงิ นมัดจ าดังกล่าวจะถื อเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนฯ อย่างไรก็ ดี ผู้ขายอาจริ บเงิ นมัดจ าดังกล่าวได้ ในฐานะ
ค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ Hold Co. ไม่ดาเนินการหรื อปฏิเสธที่จะดาเนินการให้ ธุรกรรมเสร็ จสมบูรณ์
ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 นอกจากนี ้ Hold Co. จะได้ รับเงินมัดจาคืนในกรณีที่ผ้ ขู ายผิดสัญญา

14

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Sunrise เป็ นรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Sunrise ก่อนการควบรวมกิ จการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพื่อแปรสภาพเป็ น
Merged Co. โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังจากการควบรวมกิจการดังกล่าวจะมีรายละเอียดคล้ ายคลึงกับรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Merged Co. ที่
ระบุข้างต้ น
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6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา

มู ล ค่ า ของหุ้ นใน Merged Co. หรื อ Sunrise (แล้ ว แต่ ก รณี ) ที่ จ ะได้ มาจากการเข้ าท าธุ ร กรรมจะไม่ เ กิ น
ค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้ าทาธุรกรรม ดังรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 3.2 ข้ างต้ น
7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ ที่ ใช้ ในการก าหนดมูลค่ าสิ่ งตอบแทนส าหรั บธุ รกรรมนัน้ คื อราคาที่ บริ ษั ทฯ และผู้ ขายได้ เจรจาและ
ตกลงกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ใช้ วิธีอตั ราส่วนมูลค่ากิจการ ต่อ EBITDA (EV/EBITDA Multiple Method) โดยใช้ อตั ราส่วนมูลค่ากิจการ
ต่อ EBITDA สาหรับระยะเวลา 12 เดือนย้ อนหลัง (LTM EV/EBITDA) ที่ 8.03 เท่า ซึง่ อ้ างอิงจากอัตราส่วนดังกล่าวของบริ ษัทใน
ธุรกิจที่คล้ ายคลึงกันทัว่ โลกซึง่ มีคา่ เฉลี่ยของอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อ EBITDA สาหรับระยะเวลา 12 เดือนย้ อนหลังอยู่ที่ 10.1
เท่า ในการนี ้ เมื่อคานึงถึง EBITDA สาหรับระยะเวลา 12 เดือนของ Sunrise (โดยไม่รวมธุรกิจผลิตกรอบ LED) ณ เดือนมีนาคม
2560 ซึ่งมี มูลค่า 661 ล้ านรู ปีอินเดีย (หรื อเท่ากับประมาณ 336 ล้ านบาท) และ LTM EV/EBITDA ของ Sunrise ที่ 8.03 เท่า
จะสามารถประมาณมูลค่ากิจการทังหมดของ
้
Sunrise ได้ ที่ 5,310 ล้ านรูปีอินเดีย (หรื อเท่ากับประมาณ 2,697 ล้ านบาท)
8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
ผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1)

เพื่อให้ มีฐานลูกค้ ากลุม่ ใหม่ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ ้น
ปั จจุบนั ฐานลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วยบริ ษัทข้ ามชาติที่ผลิตสินค้ า FMCG โดยบริ ษัทฯ มี
ลูกค้ าโดยรวมประมาณ 100 ราย โดยร้ อยละ 79 ของรายได้ ของบริ ษัทฯ มาจากลูกค้ า 10 อันดับแรก ในทาง
กลับกัน ประเทศอินเดียเป็ นประเทศที่บริ ษัทชันน
้ าของโลกด้ าน FMCG ให้ ความสนใจอย่างมากโดย Sunrise
มีลกู ค้ ามากกว่า 1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัท FMCG ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ทังนี
้ ้ ร้ อยละ 25 ของ
รายได้ ของ Sunrise มาจากลูกค้ า 10 อันดับแรก ดังนัน้ การเข้ าทาธุรกรรมจะทาให้ บริ ษัทฯ เสนอผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มให้ แก่ลกู ค้ าทังในประเทศไทยและประเทศอิ
้
นเดีย เพิ่มฐานลูกค้ าของบริ ษัทฯ ให้ มีมากกว่า
1,000 ราย และลดรายได้ ที่มาจากลูกค้ า 10 อันดับแรกเหลือเพียงร้ อยละ 42 ของรายได้ ของบริ ษัทฯ

2)

เพื่อยกระดับขีดความสามารถและกาลังการผลิตของบริ ษัทฯ
ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ บริ ษัทฯ และ Sunrise ต่างมุ่งเน้ นการใช้ เทคโนโลยีการหล่อพลาสติกแข็ง
สาหรับใช้ อปุ โภคบริ โภค (Consumer Rigid Plastic Molding Technologies) เป็ นหลัก โดยทังสองบริ
้
ษัทต่างมี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี ้นอกจากนี ้การออกแบบ ระบบและกระบวนการผลิต และ
โครงสร้ างพื ้นฐานของโรงงานของ Sunrise ล้ วนเป็ นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ในขณะที่บริ ษัทฯ มีความ
พยายามที่จะพัฒนาให้ โรงงานของบริ ษัทฯ มีมาตรฐานในระดับสากลเช่นกัน ซึ่งการเข้ าทาธุรกรรมนี ้จะ
ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชานาญ ตลอดจนงานวิจัยและการพัฒนา ซึ่งจะยกระดับให้ ทงสอง
ั้
บริ ษัทมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับว่าสามารถผลิตและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแข็งได้
ดีที่สดุ และสามารถพัฒนาคุณภาพของสินค้ าจากการพัฒนาโรงงานของทังสองบริ
้
ษัทอย่างต่อเนื่อง

39

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
3)

เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์
Sunrise เป็ นผู้ผลิตหลอดพรี ฟอร์ มที่ทาจากพลาสติก PET ชนิดปากกว้ าง และขวดที่ทาจาก PET สาหรับใช้
บรรจุสนิ ค้ าเภสัชกรรมที่มีประเภทผลิตภัณฑ์มากที่สดุ ในโลก ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ดังนัน้ การเข้ าทาธุรกรรมจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์และเพิ่มฐานลูกค้ าให้ มากขึ ้น

4)

เพื่อเพิ่มอานาจต่อรอง
Sunrise และ บริ ษัทฯ ใช้ วตั ถุดิบชนิดเดียวกัน เช่น พลาสติก PET และ PP เมื่อสองบริ ษัทรวมกันแล้ ว
จะทาให้ กลายเป็ นผู้ซื ้อรายใหญ่ ซึง่ จะสามารถเพิ่มอานาจต่อรองได้

5)

เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา Sunrise มีอตั ราการเติบโตของ EBITDA ร้ อยละ 30 ต่อปี ซึ่งการเติบโต
อย่างมีนยั สาคัญนี ้เกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย และการพัฒนาเขตเมือง
(Urbanization) อย่างรวดเร็ ว โดย Sunrise เป็ นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะมัน่ คงและได้ รับการยอมรับ
ในตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ของประเทศอินเดียซึง่ เป็ นตลาดที่มีความต้ องการสูงและเติบโตอย่างรวดเร็ ว อีกทัง้
ยังเป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแข็งอันดับ สามของประเทศอินเดีย ดังนัน้ การได้ มาซึ่งกิจการของ
Sunrise จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย

6)

เพื่อเพิ่มความมัง่ คงทางการเงินจากการเข้ าทาข้ อตกลงทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าทางการเงิน (Financially
Accretive Deal)
บริ ษัทฯ สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินจากการเข้ าทาธุรกรรม เนื่องจาก Sunrise มีอตั รากาไร
ขันต้
้ น อัตรากาไรสุทธิ และอัตรากาไร EBITDA ในระดับสูง นอกจากนี ้ ทังสองบริ
้
ษัทต่างมีเงินสดจาก
การดาเนินงานสูงและมีหนี ้สินจานวนน้ อย

9.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้
ตามร่างข้ อกาหนดเกี่ยวกับการกู้เงิน (Term Sheet) ของสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ในประเทศไทย บริ ษัทฯ จะกู้ยืม
จานวนไม่เกิน 2,000 ล้ านบาทจากสถาบันการเงินดังกล่าว เพื่อนาไปลงทุนใน Hold Co. โดยอาจลงทุนในรูปของทุน
หรื อการให้ เงินกู้ ซึ่งบริ ษัทฯ จะนาสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยไปเป็ นหลักประกัน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและ
ข้ อตกลงในร่างข้ อกาหนดเกี่ยวกับการกู้เงินไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เงื่อนไขและข้ อตกลง
ในร่างข้ อกาหนดเกี่ยวกับการกู้เงินกาหนดว่า บริ ษัทฯ อาจต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนในจานวนไม่น้อยกว่า 500 ล้ าน
บาทภายในเวลา 10 เดือนนับจากวันที่เบิกใช้ เงินกู้ และต้ องดาเนินการให้ มีการชาระค่าหุ้นเต็มจานวนภายใน
เวลา 12 เดือนนับจากวันที่เบิกใช้ เงินกู้ โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงรูปแบบของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามความ
เหมาะสมต่อไป อนึ่ง เงื่อนไขเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน โดยบริ ษัทฯ อยู่ใน
ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขดังกล่าวกับสถาบันการเงิน ในกรณีที่บริ ษั ทฯ จาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ
จะดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับกรณีดงั กล่าวเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และจะเสนอเรื่ องดังกล่าว
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ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทัง้ นี ้ หากมีความคืบหน้ าเกี่ ยวกับการเจรจาเงื่ อนไขเกี่ ยวกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นประการใดแล้ ว บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
นอกจากนี ้ ตามร่ างข้ อกาหนดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ที่จะดาเนินการโดยสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในต่างประเทศ
Hold Co. จะออกหุ้นกู้ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ จานวนไม่เกิน 2,600 ล้ านรู ปีอินเดีย (หรื อเท่ากับประมาณ
1,321 ล้ า นบาท) โดยจะออกให้ แ ก่ นัก ลงทุน ในวงจ ากัด และจะน าหุ้น และทรั พ ย์ สิ น ใน Merged Co. หรื อ
ทรัพย์สนิ ใน Hold Co. (แล้ วแต่กรณี) ไปเป็ นหลักประกัน
อนึ่ง ตามร่ า งข้ อ กาหนดเกี่ ยวกับ การกู้เงิ น และร่ า งข้ อ ก าหนดเกี่ ยวกับ การออกหุ้น กู้ บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งรั กษา
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ให้ ไม่เกิน 2.5 เท่าและ
2 เท่า ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ มีจานวนเท่ากับ 0 เท่า (อ้ างอิงจากงบการเงินที่สอบทานแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
และหากมีสมมติฐานว่าบริ ษัทฯ กู้เงินจานวน 2,000 ล้ านบาทจากสถาบันการเงินในประเทศไทย และ Hold Co.
ออกหุ้นกู้ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ จานวนประมาณ 755 ล้ านรู ปีอินเดีย (หรื อเท่ากับประมาณ 383 ล้ านบาท)
เพื่อนามาชาระค่าตอบแทนฯ อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะเพิ่มขึ ้น
เป็ น 1.21 เท่า (อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ ที่เสมือนว่ารวมกับข้ อมูลทางการเงินของ Sunrise แล้ ว
และได้ มีการกู้เงินและได้ ออกหุ้นกู้ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ในจานวนดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ณ วันที่ 30 กันยายน
2560) ซึ่ง ยัง ต่ากว่าจานวนอัตราส่วนหนีส้ ิน ที่มี ภาระดอกเบีย้ สุทธิ ต่อส่ว นของผู้ถื อหุ้น ตามที่ ร่างข้ อก าหนด
เกี่ยวกับการกู้เงินและร่ างข้ อกาหนดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้กาหนด ทังนี
้ ้ จานวนเงินทังหมดที
้
่จะได้ จากกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินในประเทศไทย และ/หรื อการออกหุ้นกู้ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ แก่นกั ลงทุนจะไม่เกิ น
ค่าตอบแทนฯ
10.

ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้ ว เห็นว่าการเข้ าทา
ธุรกรรมมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้ อ 8 ข้ างต้ น

11.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ตามที่ระบุในข้ อ 10 ข้ างต้ น

12.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ถู อื หุ้น
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบข้ อมูลที่เสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ด้ วยความระมัดระวัง และเป็ น
ผู้รั บผิ ดชอบในข้ อมูลที่ ระบุไว้ ในสารสนเทศฉบับนี แ้ ละในเอกสารอื่ นที่ จัดส่งให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นของบริ ษั ทฯ ทัง้ นี ้
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ รับรองว่าข้ อมูลที่ระบุไว้ ในสารสนเทศฉบับนี ้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยไม่มีการแสดงข้ อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดความจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งใน
สาระสาคัญตามมาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม)
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13.

หนีส้ ินของบริษัทฯ

13.1

ยอดรวมของตราสารหนีท้ ่ อี อกจาหน่ ายแล้ วและที่ยงั ไม่ ได้ ออกจาหน่ าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
-ไม่มี-

13.2

ยอดรวมของเงินกู้ท่ มี ีกาหนดระยะเวลาและหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ชนิดของเงินกู้
เงินกู้ระยะสันจากธนาคาร
้
หมายเหตุ

หลักประกัน
ที่ดินและเครื่ องจักร

จานวน (ล้ านบาท)
-

บริ ษัทฯ ได้ ชาระหนี ้เงินกู้ระยะสันจากธนาคารเต็
้
มจานวนแล้ ว แต่ไม่ได้ จดทะเบียนไถ่ถอนจานอง
หลักประกัน โดยบริ ษัทฯ มีสทิ ธิเบิกใช้ เงินกู้ระยะสันดั
้ งกล่าวอีกได้ ในวงเงิน 1,260 ล้ านบาท

13.3

ยอดรวมหนีป้ ระเภทอื่น (รวมทัง้ เงินเบิกเกินบัญชี) และหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ชนิดของหนี ้

หลักประกัน
ที่ดินและเครื่ องจักร

จานวน (ล้ านบาท)
-

เจ้ าหนี ้ทางการค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

-

171

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

-

14

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม

-

22

เงินเบิกเกินบัญชี

หมายเหตุ

206

บริ ษัทฯ ไม่มีหนี ้เบิกเงินเกินบัญชี แต่ไม่ได้ จดทะเบียนไถ่ถอนจานองหลักประกัน โดยบริ ษัทฯ มี
สิทธิเบิกเงินเกินบัญชีอีกได้ ในวงเงิน 75 ล้ านบาท

13.4

ยอดรวมหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า (Contingent Liabilities) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
1.

รายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อแม่พิมพ์และเครื่ องจักรจานวนประมาณ 11 ล้ านบาท

2.

ค่าเช่าขันต
้ ่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าดาเนินการและบริ การอื่นที่ต้องชาระในอนาคตจานวน 7 ล้ านบาท

3.

หนังสือค ้าประกันการใช้ ไฟฟ้าซึง่ ออกโดยธนาคารจานวน 13 ล้ านบาท

4.

เลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ ใช้ จานวน 340 ล้ านบาท
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14.

ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้ มธุรกิจของบริษัทฯ

14.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดทรงรู ปที่ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าชันน
้ าด้ วยประวัติอนั ยาวนาน
กว่า 34 ปี บริ ษัทฯ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่ดาเนินธุรกิจในกลุม่ อาหารและเครื่ องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และของใช้ สว่ น
บุคคล ผลิตภัณฑ์ของใช้ ในครัวเรื อน ตลอดจนเครื่ องมืออุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท ขวด ถ้ วย ฝา หรื อภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ที่ทาจากพลาสติกได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า
โดยคานึงถึงความยัง่ ยืน การใช้ งาน ความสวยงาม และความคุ้มค่า ซึง่ เรี ยกรวมกันว่า TPAC SOLUTION
ด้ วยเทคโนโลยีที่บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเองและทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบเหมาะสมกับรู ปแบบและการใช้ งาน โดยมีการสร้ างแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ 3 มิติ และ
ตัวอย่างต้ นแบบเสมือนจริ ง (Prototypes) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังร่ วมมือกับผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่มี คุณภาพทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศเพื่อจัดสร้ างแม่พิมพ์สาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ รวมถึง
การฉีดขึ ้นรู ป การเป่ าขึ ้นรู ป และการอัดรี ดขึ ้นรู ป ตลอดจนกระบวนการเสริ มต่าง ๆ เช่น งานติดฉลาก งานพิมพ์
หรื องานประกอบ ภายใต้ ระบบการควบคุมการผลิตและประกันคุณภาพ ISO 9001:2008 และ GMP (Good
Manufacturing Practice) และมีห้องปลอดเชื ้อ (Clean Room) สาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ แบ่งกลุม่ ธุรกิจตามประเภทอุตสาหกรรมออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ อาหารและเครื่ องดืม่ (เช่น นมและ
กาแฟ เครื่ องปรุงอาหาร อาหาร เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหาร และเครื่ องดื่ม) ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และของใช้ สว่ นบุคคล
(เช่น น ้ายาบ้ วนปาก น ้ายาฆ่าเชื ้อ ยาและอาหารเสริ ม สบู่ น ้ามันทาผิว และน ้ายาระงับกลิน่ กาย) ผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ ในครัวเรื อน (เช่น น ้ายาทาความสะอาด สเปรย์กาจัดแมลง และเจลปรับอากาศ) และเครื่ องมืออุตสาหกรรม
(เช่น ตลับเมตร และไม้ บรรทัดวัดระดับ)

14.2

แนวโน้ มธุรกิจ
บริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นการขยายธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทรงรู ปอย่างต่อเนื่องโดยการขยายตลาดทังในและ
้
ต่างประเทศด้ วยทรัพยากรของบริ ษัทฯ (Organic Growth) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุน
โดยการเข้ าซื ้อบริ ษัทที่ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกซึง่ มีความสามารถและความเชี่ยวชาญอีกด้ วย
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มความสามารถในด้ านการผลิต เพื่อสนับสนุน
การขยายตลาด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมุ่งมัน่ ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและนาเสนอบริ การที่ตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า
ด้ วยประสบการณ์อนั ยาวนานของบริ ษัทฯ ในธุรกิจ ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก บริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบในด้ านการ
ควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งทาให้ ลกู ค้ ามีความเชื่อมัน่ ในบริ ษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
และจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจดังกล่าวได้ รวมถึงสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
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ในส่วนของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกนัน้ บริ ษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมีโอกาส
ในการเติบโตจากอุปสงค์ของตลาด การเพิ่มขึ ้นของประชากร และวิวฒ
ั นาการของบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผู้บริ โภค
ด้ วยเหตุนี ้ ธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกในประเทศไทยและทวีปเอเชียจึงอยู่ในสภาวะที่ดี โดยเฉพาะประเทศ
อินเดีย ซึง่ บริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตได้ ดี
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุเ ป้า หมายเดิ ม ของบริ ษั ท ฯ และแสวงหาโอกาสในการ เพิ่ ม
ความสามารถในการผลิตเพื่อ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ ที่ว่า “ผู้นา
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อรองรับตลาดที่มีการเจริ ญเติบโตสูง”
15.

ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และไตรมาสล่ าสุ ด พร้ อมคาอธิ บายและการวิเคราะห์
ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวด 9 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2560

15.1

ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และไตรมาสล่ าสุด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย: ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2560
1,138
1,204
7
9
1,145
1,213
954
995
41
40
61
74
2
1,056
1,111

2557
1,673
13
1,686
1,436
51
69
1,556

2558
1,584
12
1,596
1,331
53
71
1,455

2559
1,524
10
1,534
1,266
58
81
1,405

130

141

129

89

102

13
117
24
93
0.46

9
132
27
104
0.51

2
127
21
105
0.44

2
87
17
70
0.3

102
16
87
0.34

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
61
412
95
34
603
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
4
357
90
2
453

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
6
393
113
33
545

ณ วันที่ 30
กันยายน 2560
40
443
95
6
584
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อแม่พิมพ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
- จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
(หน่ วย: ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
21
585
2
3
22
633
1,236
74
234
28
57
7
400

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
73
548
1
3
32
657
1,158
51
129
73
38
12
303

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
80
570
4
4
37
21
716
1,262
55
147
20
10
232

ณ วันที่ 30
กันยายน 2560
36
567
4
5
34
20
666
1,250
149
22
13
184

132

74

-

-

12
144
545
255
201
96

14
88
391
255
209
123

19
19
251
255
254
303

22
22
206
255
254
303

21
373
691
1,236

26
410
768
1,158

26
428
1,010
1,262

26
461
1,044
1,250

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
190
(108)
(66)

2558
150
(67)
(141)

2559
108
(136)
31

15

(57)

2
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วันที่ 30 กันยายน
2559
2560
49
178
(55)
(35)
7
(109)
1
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ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 30
กันยายน 2560

1.43
1.18
4.35
83
15.09
31
5.08

1.50
1.19
4.12
87
14.79
26
4.85

2.34
1.72
4.06
89
11.19
23
6.72

3.17
2.62
3. 84(1)
94(1)
13.76(1)
25(1)
7.87(1)

71
23

74
27

54
51

46(1)
63

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

14.18
5.58

15.95
6.58

16.89
6.89

17.39
7.19

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้ าของ (ร้ อยละ)

13.92

14.29

11.80

11.24(1)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)

6.53

6.39

6.27

6. 55(1)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

1.18

0.98

0.92

0.92 (1)

0.79

0.51

0.25

0.20

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าคงคลัง (วัน)
อัตราหมุนเวียนของเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

หมายเหตุ (1) อัตราส่วนทางการเงินที่คานวณจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับ งวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ได้ ถกู ปรับให้ เป็ นเต็มปี (Annualized)
15.2

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560

15.2.1 ผลการดาเนินงาน
•

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวนเท่ากับ 1,673 ล้ านบาท 1,584 ล้ านบาท
และ 1,524 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายได้ จากการขายในปี 2558 ลดลงจานวน 89 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 5 โดย
หลักเนื่องจากราคาวัตถุดิบ (ที่เชื่อมโยงกับราคาน ้ามัน) ลดลงเนื่องจากราคาน ้ามันที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ ราคา
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สินค้ าลดลง เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ตกลงกับลูกค้ าว่าราคาสินค้ าจะสะท้ อนราคาวัตถุดิบ ทังนี
้ ้ รายได้ จากการขาย
ในปี 2559 ลดลงจานวน 60 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4 โดยหลักเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงเช่นกัน
รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 มีจานวนเท่ากับ
1,138 ล้ านบาท และ 1,204 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายได้ จากการขายสาหรั บงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 66 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 6 โดยหลักเนื่องจากปริ มาณการขายสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น
รายได้อืน่
รายได้ อื่นของบริ ษัทฯ มาจากดอกเบี ้ยรับและการขายเศษซากเครื่ องจักรเก่าและแม่พิมพ์เป็ นหลัก โดยรายได้ อื่น
ของบริ ษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวนเท่ากับ 13 ล้ านบาท 12 ล้ านบาท และ 10 ล้ านบาท ตามลาดับ
ทังนี
้ ร้ ายได้ อื่นของบริ ษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1 ของรายได้ จากการขายในปี
2557 2558 และ 2559 ตามลาดับ
รายได้ อื่นของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 มีจานวนเท่ากับ 7 ล้ านบาท
และ 9 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายได้ อื่นของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
2560 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1 ของรายได้ จากการขายสาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
2560 ตามลาดับ
•

ต้ นทุนขายและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวนเท่ากับ 1,436 ล้ านบาท 1,331 ล้ านบาท และ 1,266
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยต้ นทุนขายในปี 2558 และ 2559 ลดลงร้ อยละ 7 และร้ อยละ 5 ตามลาดับโดยหลัก
เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงสืบเนื่องจากราคาน ้ามันที่ลดลง
ต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 มีจานวนเท่ากับ 954 ล้ าน
บาท และ 995 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยต้ นทุนขายสาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เพิ่มขึ ้น
จานวน 41 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4 โดยหลักเนื่องจากปริ มาณการขายสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่บริ ษัทฯ สามารถ
ท าให้ อัต ราก าไรขัน้ ต้ น เพิ่ มขึน้ เล็ก น้ อยจากการที่ บ ริ ษัท ฯ สามารถบริ ห ารจัด การต้ น ทุน การผลิตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อัตรากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ ในปี 2557 2558 2559 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจานวน
ร้ อยละ 14 ร้ อยละ 16 ร้ อยละ 17 และร้ อยละ 17 ตามลาดับ โดยสาเหตุที่ อัตรากาไรขัน้ ต้ น เพิ่มขึน้ โดยหลัก
เนื่ อ งจากปริ ม าณการขายสิน ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึน้ จากปี 2557 ถึ ง 2559 ต่อ เนื่ อ งจนถึ ง งวด 9 เดื อ นสิน้ สุด วัน ที่ 30
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กันยายน 2560 ประกอบกับบริ ษัทฯ สามารถทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากการที่บริ ษัทฯ สามารถ
บริ หารจัดการต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
•

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารของบริ ษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวนเท่ากับ 120 ล้ านบาท 124
ล้ านบาท และ 140 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารในปี 2558 และ 2559 เพิ่มขึ ้น
จานวน 4 ล้ านบาท และ 16 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3 และร้ อยละ 13 ตามลาดับ โดยหลักเนื่องจากจานวนทีมงาน
ผู้บริ หารทีเ่ พิ่มขึ ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและโอกาสในการเติบโตในอนาคต
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 มี
จานวนเท่ากับ 102 ล้ านบาท และ 116 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายสาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 14 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14 โดยหลักเนื่องจากจานวนทีมงานผู้บริ หารที่เพิ่มขึ ้น
เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและโอกาสในการเติบโตในอนาคต

•

ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวนเท่ากับ 13 ล้ านบาท 9 ล้ านบาท และ 2
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายทางการเงินในปี 2558 และ 2559 ลดลงจานวน 4 ล้ านบาท และ 7 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 31 และร้ อยละ 78 ตามลาดับ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ชาระคืนหนี ้ระยะยาวบางส่วน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 มีจานวนเท่ากับ
2 ล้ านบาท และ 0 บาท ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายทางการเงินสาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ลดลงจานวน 2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 100 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ชาระคืนหนี ้ระยะยาวทังจ
้ านวนและโดย ณ วันที่
30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีหนี ้สินทางการเงินใด ๆ แล้ ว

•

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของบริ ษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจานวนเท่ากับ 24 ล้ านบาท 27 ล้ านบาท และ 21
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นจานวน 3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13 โดยหลัก
เนื่องจากกาไรก่อนภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2559 ลดลงจานวน 6 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 22 โดยหลักเนื่องจากบริ ษัทฯ ใช้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนซื ้อสินทรัพย์ถาวรในปี 2559 ซึง่ ทา
ให้ บริ ษัทฯ หักค่าใช้ จ่ายได้ เพิ่มอีก 1 เท่าจากค่าเสือ่ มราคาทางภาษี จากการลงทุนซื ้อสินทรัพย์ดงั กล่าวในปี 2559
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ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 มีจานวนเท่ากับ
17 ล้ านบาท และ 16 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ลดลงจานวน 1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6 โดยหลักเนื่องจากบริ ษัทฯ ใช้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุน
ซื ้อสินทรัพย์ถาวรในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งทาให้ บริ ษัทฯ หักค่าใช้ จ่ายได้ เพิ่มอีก 1 เท่า
จากค่าเสือ่ มราคาทางภาษี จากการลงทุนซื ้อสินทรัพย์ดงั กล่าวในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
•

กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
ก าไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มี จ านวนเท่ า กั บ 93 ล้ านบาท 104 ล้ านบาท และ
105 ล้ า นบาท ตามลาดับ โดยอัต รากาไรสุทธิ ในปี 2557, 2558 และ 2559 คิ ด เป็ นร้ อยละ 6 ร้ อยละ 7 และ
ร้ อยละ 7 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ กาไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ ้นจานวน 11 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 12 โดยหลักเนื่องจาก (1)
ความสามารถของบริ ษัทฯ ในการทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากการที่บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการต้ นทุน
การผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ ทาให้ กาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น และ (2) ค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่ลดลง และกาไรสุทธิ
ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจานวน 1 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 1 โดยหลักเนื่องจาก (1) ความสามารถของบริ ษัทฯ ในการทา
ให้ อตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากการที่บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิ ตได้ อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ ทา
ให้ กาไรขันต้
้ นเพิม่ ขึ ้นและ (2) ค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่ลดลง
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 มีจานวนเท่ากับ 70 ล้ านบาท
และ 87 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยอัตรากาไรสุทธิ สาหรั บงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
คิดเป็ นร้ อยละ 6 และร้ อยละ 7 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 17 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 24 เนื่องจากปริ มาณการขายสินค้ าที่เพิ่มขึ ้นและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ที่ลดลงอันเป็ นผลมาจากการที่บริ ษัทฯ ได้ ชาระหนี ้ระยะยาวทังจ
้ านวนและไม่มีหนี ้ระยะยาวจากธนาคาร

15.2.2 ฐานะการเงิน
•

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจานวน
เท่ากับ 1,236 ล้ านบาท 1,158 ล้ านบาท 1,262 ล้ านบาท และ 1,250 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หลัก
ของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วยที่ ดิน อาคาร และอุป กรณ์ ลูก หนี ก้ ารค้ า สิน ค้ า คงเหลือ และเงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
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เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดและกระแสเงิ นสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่า เงิ น สดของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 2558 และ 2559 และวัน ที่ 30
กั น ยายน 2560 มี จ านวนเท่ า กั บ 61 ล้ านบาท 4 ล้ านบาท 6 ล้ านบาท และ 40 ล้ านบาท ตามล าดั บ
โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจานวน 57 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 93
โดยหลัก เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ชาระหนีเ้ งิ นกู้ระยะยาว ทัง้ นี ้ เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ ้นจานวน 2 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 50 โดยหลักเนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ TPAC-W1 สุทธิจากการที่บริ ษัทฯ ได้ ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและชาระเงินสดสาหรับ
ลงทุนซื ้อเครื่ องจักรใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 34 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 566 โดยหลักเนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ รับเงินภาษี หกั ณ ที่
จ่ายคืนจากกรมสรรพากรในปี 2560
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจานวนเท่ากับ
412 ล้ านบาท 357 ล้ านบาท 393 ล้ านบาท และ 443 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ลดลงจานวน 55 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 13 ซึ่งสอดคล้ องกับรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นในปี 2558 ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้
การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ ้นจานวน 36 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 10 โดยหลักเนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ขยาย
ระยะเวลาชาระเงินให้ แก่ลกู ค้ าจาก 60 วันเป็ น 90 วัน และจาก 90 วันเป็ น 120 วัน และลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 50 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 13 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีลกู ค้ าใหม่เพิ่มขึ ้นในปี 2560
สิ นค้าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจานวน
เท่ากับ 95 ล้ านบาท 90 ล้ านบาท 113 ล้ านบาท และ 95 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจานวน 5 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 5 โดยหลักเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง ทังนี
้ ้
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้ จานวน 23 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 26 โดยหลัก
เนื่องจากปริ มาณวัตถุดิบและสินค้ าสาเร็ จรู ปที่เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น และสินค้ าคงเหลือ
ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ลดลงจานวน 18 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 16 โดยหลักเนื่องจากบริ ษัทฯ
ได้ รับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าจานวนมากและมีการส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าตามคาสัง่ ซื ้อดังกล่าวในช่วงปลายไตรมาสที่
3 ของปี 2560 ซึง่ ส่งผลให้ วตั ถุดิบและสินค้ าสาเร็ จรูปลดลง
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ทีด่ ิ น อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2560
มีจานวนเท่ากับ 585 ล้ านบาท 548 ล้ านบาท 570 ล้ านบาท และ 567 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจานวน 37 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 6 โดยหลักเนื่องจาก
การตัดจาหน่ายค่าเสื่อมราคาประจาปี ทังนี
้ ้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึน้ จานวน 22 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4 โดยหลัก เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนโดยการซื ้อเครื่ องจักรใหม่เพื่อ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพในการผลิต และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ลดลง
เล็กน้ อยจานวน 3 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 0.5
•

หนีส้ ิน
หนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจานวนเท่ากับ
545 ล้ า นบาท 391 ล้ า นบาท 251 ล้ า นบาท และ 206 ล้ า นบาท ตามล าดับ โดยหนี ส้ ิ น หลัก ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารของบริ
้
ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน
2560 มีจานวนเท่ากับ 74 ล้ านบาท 51 ล้ านบาท 55 ล้ านบาท และ 0 บาท ตามลาดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
ธนาคารของบริ ษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เนื่องจาก
บริ ษัทฯ ได้ ชาระคืนหนี ้เงินกู้ระยะสันจากธนาคารทั
้
งหมด
้
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ืน่
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน
2560 มีจานวนเท่ากับ 262 ล้ านบาท 202 ล้ านบาท 167 ล้ านบาท และ 171 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจานวน 60 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 23 ทังนี
้ ้
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจานวน 35 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 17 และเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 4 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 2 อนึ่ง เหตุที่เจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นโดยรวมลดลงนันเนื
้ ่องจากบริ ษัทฯ ได้ เลือกวิธีการชาระเงินสดให้ แก่ผ้ จู าหน่ายวัตถุดิบทันที
เพื่อให้ ได้ ราคาวัตถุดิบที่ถกู ลง
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ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนักงานของบริ ษัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 2558 และ 2559 และวัน ที่ 30
กั น ยายน 2560 มี จ านวนเท่ า กั บ 12 ล้ า นบาท 14 ล้ า นบาท 19 ล้ า นบาท และ 22 ล้ า นบาท ตามล าดับ
โดยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ ้นจานวน 2 ล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 17 ทังนี
้ ้ ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ ้นจานวน 5 ล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 36 และผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 3 ล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 16 เหตุที่ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยรวมเพิ่มขึ ้นนันสอดคล้
้
องกับ จานวนทีมงานผู้บริ หารที่
เพิ่มขึ ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและโอกาสในการเติบโตในอนาคต
•

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจานวนเท่ากับ 691
ล้ านบาท 768 ล้ านบาท 1,010 ล้ านบาท และ 1,044 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2558 และ 2559 เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 77 ล้ า นบาทและ 242 ล้ า นบาทหรื อ ร้ อยละ 11 และร้ อยละ 32
ตามลาดับเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ TPAC-W1 และ TPAC-ESOP แปลงเป็ นหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ มีกาไรในปี 2558 และ 2559 หลังจากการจ่ายเงินปั นผลในปี ดงั กล่าว และส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 34 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 3 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงาน
สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากการจ่ายเงินปั นผลในงวดดังกล่าว

•

อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2560 มี
จานวนเท่ากับ 0.79 เท่า 0.51 เท่า 0.25 เท่า และ 0.20 เท่า ตามลาดับ เหตุที่อตั ราดังกล่าวลดลงเนื่องจาก (1)
บริ ษัทฯ ได้ ชาระหนี ้เงินกู้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี และ 9 เดือนที่ผ่านมา (2) ทุนชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นจาก
การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ TPAC-W1 และ TPAC-ESOP และ (3) บริ ษั ท ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ จ าก
การดาเนินงาน

16.

ปั จจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อกาไรของบริษัทฯ

16.1

ความเสี่ยงจากราคาและอุปทานของวัตถุดิบ
เม็ดพลาสติกเป็ นส่วนประกอบหลักของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตของบริ ษัทฯ และเป็ นส่วนสาคัญของต้ นทุนสินค้ า
โดยราคาของเม็ดพลาสติกที่ผนั ผวนในแต่ละเดือนเป็ นผลมาจากราคาน ้ามันที่ผนั ผวน ตลอดจนอุปสงค์และ
อุปทานของเม็ดพลาสติกในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริ หารความเสีย่ งจากราคาวัตถุดิบดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้ เจรจา
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ตกลงกับลูกค้ าเพื่อปรับราคาขายสินค้ าตามราคาเม็ดพลาสติกที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ อาจต้ องรอให้
เวลาผ่านไปก่อน 1 ไตรมาสจึงจะปรับราคาได้ ในส่วนของอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบ อาจมีกรณีที่ผ้ ผู ลิตต้ อง
ปิ ดโรงงานเพื่อซ่อมบารุ ง ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการขาดช่วงของเม็ดพลาสติกในระยะสัน้ ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยง
ของการขาดช่วงดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงซื ้อเม็ดพลาสติกจากผู้จาหน่ายหลายราย และด้ วยความสัมพันธ์ อนั ใกล้ ชิด
กว่า 34 ปี กับผู้จาหน่ายหลายราย บริ ษัทฯ จึงมักได้ รับแจ้ งเตือนในกรณีที่จะเกิดการขาดช่วงของเม็ดพลาสติก
เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ มีเวลาเพียงพอในการหาทางเลือกเพื่อรับมือกับกรณีดงั กล่าว
16.2

ความเสี่ยงจากการแข่ งขัน
ปั จจุบันมีผ้ ูผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่ทาจากพลาสติกในประเทศไทยจานวนหลายราย และอาจทาให้ ส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ดังนัน้ ประสบการณ์และความตังใจของที
้
มผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จึงเป็ นส่วนสาคัญที่
จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดีในราคาที่แข่งขันได้

16.3

ความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจอาจเกิดขึ ้นได้ จากแนวการปฏิบตั ิการ ระบบการปฏิบตั ิงาน หรื อนโยบายที่ไม่
เพียงพอหรื อล้ มเหลว รวมไปถึงความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและระบบการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจมาเป็ นเวลากว่า 34 ปี และได้ รับการรับรองคุณภาพ ISO 9000 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้
สร้ างแนวการปฏิบตั ิการ และระบบการปฏิบตั ิงานที่เพียงพอ รวมถึงพัฒนาแนวการปฏิบตั ิการและระบบการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการตรวจสอบของลูกค้ าและการตรวจสอบภายในเพื่อลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและระบบการปฏิบตั ิงาน

16.4

ความเสี่ยงจากทรัพย์ สิน
ความเสีย่ งจากทรัพย์สนิ หมายถึงกรณีของความเสีย่ งซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อสถานประกอบการและโครงสร้ าง
พื ้นฐานต่าง ๆ ขององค์กร เช่น อัคคีภยั สภาพอากาศอันเลวร้ าย เป็ นต้ น ซึ่งนอกจากจะทาลายและสร้ างความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ แล้ ว ความเสีย่ งดังกล่าวอาจส่งผลให้ ธุรกิจหยุดชะงักและก่อให้ เกิดความสูญเสี ยทางการเงิน
อย่างมีนยั สาคัญ ในการนี ้ บริ ษัทฯ มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงโดยการทาประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ซึ่ง
ครอบคลุมถึงทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (ซึง่ มีระยะความคุ้มครอง 12 เดือน) อันเป็ นผลจาก
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ทาประกันภัยการขนส่งสินค้ าและยานยนต์อย่างเพียงพอ

16.5

ความเสี่ยงจากปริมาณสต๊ อกสินค้ าเกิน
บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าจานวนหลายราย และรายการสินค้ าที่หลากหลายมากกว่าหนึง่ พันหน่วยสินค้ า (Stock Keeping
Unit หรื อ SKU) ซึ่ง มี จ านวนเพิ่ มขึน้ เรื่ อ ย ๆ ดัง นัน้ การควบคุม ปริ ม าณสิน ค้ าคงคลัง ระบบคลัง สิน ค้ า และ
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การขนส่งสินค้ า จึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่จะทาให้ สง่ มอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าภายในระยะเวลาที่
กาหนด สาหรับในการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังนัน้ บริ ษัทฯ ใช้ ระบบข้ อมูลที่ครอบคลุมการจัดซื ้อวัตถุดิบ การ
วางแผนการผลิต และการขนส่งสินค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ขยายโครงสร้ างพื ้นฐานในด้ านห่วงโซ่อปุ ทานใน
ปี 2558 โดยการสร้ างคลังสินค้ าสาหรับกระจายสินค้ าแห่งใหม่ซงึ่ มีเนื ้อที่ 6,000 ตารางเมตร
16.6

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ ประมาณร้ อยละ 10 ของบริ ษัทฯ จากการส่งออกสินค้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ แต่บริ ษัทฯ มีต้นทุนเป็ น
เงินบาท โดยจะมีความแตกต่างของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างวันที่เรี ยกเก็บเงินกับวันที่ได้ รับชาระค่าสินค้ าซึง่ เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ซึง่ มีโอกาสส่งผลกระทบให้ บริ ษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
และเงินบาท ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสียรายได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงทาสัญญาซื ้อขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้ ากับ
สถาบันการเงินเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เรี ยกเก็บเงินเพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว

16.7

ความเสี่ยงจากการลงทุน
การลงทุนมีปัจจัยความเสี่ยงหลากหลายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดาเนินงาน เช่น ปั จจัยแวดล้ อม
ภายนอก และปั จจัยซึง่ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานและโครงสร้ างการปฏิบตั ิงานขององค์กรโดยเฉพาะ โดยปั จจัย
เสี่ยงเหล่านี ้อาจส่งผลให้ โครงการล้ มเหลวหรื อไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงวิเคราะห์
การลงทุนและค่าใช้ จ่ายในการลงทุน (CAPEX) อย่างละเอียด โดยคานึงถึงการคืนทุนและอัตราผลตอบแทนของ
การลงทุน (Return on Investment หรื อ ROI) รวมถึงการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT
Analysis) โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะมุ่งเน้ นให้ มีการขจัดผลกระทบในเชิงลบจากความเสี่ยงที่น่าจะ
เกิดขึ ้นและวิเคราะห์อปุ สรรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของโครงการในเชิงลึก

16.8

ความเสี่ยงจากการทุจริต
ทุกองค์กรอาจมีความเสี่ยงจากการทุจริ ต โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ ้นได้ ในทุกระดับชันขององค์
้
กรและ
ในทุกส่วนงานและอาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสียจากทังภายในและภายนอก
้
ผลกระทบของการทุจริ ตที่
อาจเกิ ด ขึน้ ต่ อ องค์ ก รทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวรวมถึ ง การเสี ย ชื่ อ เสี ย ง ความเชื่ อ มั่น ของสาธารณชน
ความสูญเสียทางการเงิน ผลกระทบในทางลบต่อพนักงานอื่น ๆ และขวัญกาลังใจโดยรวมในองค์กร ในการนี ้
บริ ษัทฯ มีวิธีบริ หารจัดการเชิงรุกเพื่อป้องกันการทุจริ ต โดยการเปิ ดช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแส
มายังหัวหน้ าส่วนการกากับดูแลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และมี นโยบายเก็บข้ อมูลจากผู้แจ้ งเบาะแสเป็ น
ความลับ (Whistle Blowing Policy) เพื่อปกป้องสิทธิและผลกระทบต่อผู้แจ้ งเบาะแส นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังจัด
อบรมและให้ ความรู้ตอ่ พนักงานทุกระดับและได้ บรรจุหวั ข้ อการต่อต้ านการทุจริ ตในจรรยาบรรณสาหรับพนักงาน
ตลอดจนได้ จดั ให้ มีกล่องรับข้ อร้ องเรี ยนจากภายในโดยไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแส
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17.

ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน
-ไม่มี-

18.

รายชื่อผู้บริหารและผู้ถอื หุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2560

18.1

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อ

18.2

ตาแหน่ ง

1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์ มา

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ

กรรมการผู้จดั การ

3. นายไพโรจน์ พ่วงพงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

4. นายอานิล กุมาร์ โคลิ

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคนิค

5. นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์

ผู้อานวยการสายงานการเงินและบริ หาร

6. นายภิรมย์ โพธิภิรมย์

ผู้อานวยการสายการพัฒนาธุรกิจ

7. นายจักรพันธ์ สุคนธวาริ นทร์

ผู้อานวยการสายการผลิต

รายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อ

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1. นายอานุช โลเฮีย

153,978,850

60.67

2. นายเอกวุฒิ เนื่องจานงค์

22,416,300

8.83

3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

19,572,400

7.71

4. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ

9,560,000

3.77

5. น.ส.อนุตรี ย์ เนื่องจานงค์

6,020,000

2.37

6. นายนิติ เนื่องจานงค์

3,599,900

1.42

7. นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข

2,599,900

1.02

8. นายโยธิน เนื่องจานงค์

2,000,000

0.79

9. นายวุฒิชยั พิริโยทัยสกุล

1,819,500

0.72

10. นายเมธา รังสิยาวรานนท์

992,700

0.39
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19.

ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ
-ไม่มี-

20.

ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าบริ ษัทฯ จะไม่มีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ จาก
การเข้ าทาธุรกรรมฯ แม้ วา่ บริ ษัทฯ จะมีหน้ าที่ต้องชาระดอกเบี ้ยจากการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินดังรายละเอียด
ปรากฏตามข้ อ 9 ข้ างต้ น เนื่องจากบริ ษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ
ไม่มีเงิ นกู้ระยะสันหรื
้ อระยะยาวที่คงค้ างกับสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มี
เงินทุนหมุนเวียนจานวนประมาณ 400 ล้ านบาท และสินเชื่ออื่น ๆ จากสถาบันการเงินซึ่งเพียงพอต่อการดาเนิน
ธุรกิจและการเข้ าทาธุรกรรมและจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ

21.

คดีความหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ ไม่มีคดีความหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการและ
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

22.

ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นทัง้
ทางตรงหรือทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทารายการทางธุรกิ จที่สาคัญกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกันซึ่งเป็ นรายการที่อยู่ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ า
ตามปกติของธุรกิจตามรายละเอียดที่สรุปได้ ดงั นี ้

บุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกัน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการ

มูลค่ าของรายการ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2559

ณ วันที่ 30
กันยายน
2560

1. บ ริ ษั ท อิ น โ ด ร า ม า ผู้ บริ ห าร กรรมการ และผู้ ถื อหุ้ นของ
โพลีเมอร์ ส จากัด (มหาชน) บริ ษั ทฯ มีความเกี่ ยวข้ องกับ กรรมการ
และผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท อิ น โดรามา
โพลีเมอร์ ส จากัด (มหาชน)

• การซื ้อวัตถุดิบ

33.6

76.0

• เจ้ าหนี ้การค้ า

20.2

21.9

2. บ ริ ษั ท อิ น โ ด ร า ม า ผู้ บริ ห าร กรรมการ และผู้ ถื อหุ้ นของ
เวนเจอร์ ส โพลีเมอร์ ส (ระยอง) บริ ษั ทฯ มีความเกี่ ยวข้ องกับ กรรมการ
และผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท อิ น โดรามา
จากัด (มหาชน)
เวนเจอร์ ส โพลี เมอร์ ส (ระยอง) จ ากัด
(มหาชน)

• การซื ้อวัตถุดิบ

29.5

0.0

• เจ้ าหนี ้การค้ า

0.0

0.0

รวม

83.3

97.9
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23.

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญในช่ วงระยะเวลา 2 ปี
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าทาสัญญาที่สาคัญใด ๆ ซึ่งมีผลผูกพันในเชิ งธุรกิ จอย่างมี
นัยสาคัญ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีสญ
ั ญาทางการค้ าตามปกติกบั คูค่ ้ าของบริ ษัทฯ สัญญาซื ้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง และหนัง สือค ้าประกันการใช้ สาธารณูปโภคซึง่ ออกโดยธนาคาร โดยบริ ษัทฯ ได้
เข้ าทาสัญญาดังกล่าวในการดาเนินธุรกิจปกติ

24.

แบบหนังสือมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ
้
ง่ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะซึง่ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
*********************************************
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รายชือกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ กําหนดให้ มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั งที 1/2561 ในวันที 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมย่อย 3 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่ง ชาติ สิริ กิติ
ตังอยู่ เ ลขที 60 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ ง เทพมหานคร 10110 เพื อพิ จ ารณาระเบี ย บ
วาระการประชุมดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561
ในกรณีทีท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอืนหรื อกรรมการอิสระ
ท่านใดท่านหนึงดังต่อไปนีเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้
1. นายกิตติภตั สุทธิสัมพัทน์
ตําแหน่ ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ทีอยู่: เลขที 84 แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600
อายุ: 46 ปี
ส่ วนได้ เสียในการประชุม: ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระการประชุม
2. นายกรานต์ ฉายาวิจติ รศิลป์
ตําแหน่ ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ทีอยู่: เลขที 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
อายุ: 45 ปี
ส่ วนได้ เสียในการประชุม: ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระการประชุม
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อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที_____________________
วันที____ เดือน__________ 2561
(1) ข้ าพเจ้ า _______________________________________________________

สัญชาติ _____________________

อยู่บ้านเลขที _________________ ถนน _________________

ตําบล/แขวง __________________

อําเภอ/เขต __________________

รหัสไปรษณีย์ _________________

จังหวัด _______________

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด (มหาขน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสินรวม ______________ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้ เท่ากับ _______________ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้


นาย/นาง/นางสาว _____________________________________

อายุ _____ ปี

บ้ านเลขที ___________________ ถนน __________________

ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต __________________ จังหวัด ________________

รหัสไปรษณีย์ ________________



นายกิตติภตั สุทธิสมั พัทน์

อายุ 46 ปี

บ้ านเลขที 84 แขวงสําเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600



นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

อายุ 45 ปี

บ้ านเลขที 2 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

คนหนึงคนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ น ผู้ แทนของข้ า พเจ้ าเพื อเข้ าประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า
ในการประชุม วิส ามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 ในวันที 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ย่อย 3 โซนบี
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ เลขที 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 หรื อทีจะ
พึงเลือนไปในวัน และเวลาสถานทีอืนด้ วย
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ................................................................ผู้มอบฉันทะ
(___________________________________)
ลงชือ................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(___________________________________)
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้เ ข้ าประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที_____________________
วันที____ เดือน__________ 2561
(1) ข้ าพเจ้ า _______________________________________________________

สัญชาติ _____________________

อยู่บ้านเลขที _________________ ถนน _________________

ตําบล/แขวง __________________

อําเภอ/เขต __________________

รหัสไปรษณีย์ _________________

จังหวัด _______________

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด (มหาขน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสินรวม ______________ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้ เท่ากับ _______________ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้


นาย/นาง/นางสาว _____________________________________

อายุ _____ ปี

บ้ านเลขที ___________________ ถนน __________________

ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต __________________ จังหวัด ________________

รหัสไปรษณีย์ ________________



นายกิตติภตั สุทธิสมั พัทน์

อายุ 46 ปี

บ้ านเลขที 84 แขวงสําเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600



นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

อายุ 45 ปี

บ้ านเลขที 2 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

คนหนึงคนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ น ผู้ แทนของข้ า พเจ้ าเพื อเข้ าประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า
ในการประชุม วิส ามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 ในวันที 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ย่อย 3 โซนบี
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ เลขที 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 หรื อทีจะ
พึงเลือนไปในวัน และเวลาสถานทีอืนด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี


วาระที 1

เรื องทีประธานแจ้ งต่ อทีประชุม

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย
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วาระที 3

พิจ ารณาอนุ มั ติก ารเข้ า ลงทุ น ใน Sunrise Containers Limited ซึ งเป็ นรายการได้ ม าซึ ง
สินทรัพย์ ของบริษัทฯ



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
 เห็นด้ วย



วาระที 4

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

พิจารณาเรื องอืน ๆ (หากมี)



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสี ย งของผู้ รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที ไม่ เป็ น ไปตามที ระบุ ไ ว้ ในหนัง สื อ มอบฉั น ทะนี ให้ ถื อ ว่ า
การลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อกรณี ทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลง
หรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที
เห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ................................................................ผู้มอบฉันทะ
(___________________________________)
ลงชือ................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(___________________________________)
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้เ ข้ าประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด ( มหาชน ) ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 ในวันที 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมย่อย 3 โซนบี ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ เลขที 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน
และเวลาสถานทีอืนด้ วย
 วาระที ____




วาระที ____





วาระที ____





วาระที ____



เรื อง ____________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
เรื อง ____________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
เรื อง ____________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
เรื อง ____________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ลงชือ................................................................ผู้มอบฉันทะ
(___________________________________)
ลงชือ................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(___________________________________)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้ เฉพาะกรณีทีผู้ถอื หุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านัน)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be
a share depository and keeper)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

เขียนที
Written at
วันที
เดือน
Date
Month

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยูเ่ ลขที
I/We
nationality
residing/located at no.
Soi
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
Road
Tambon/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
Being a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding a total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share of
shares and have the rights to vote equal to

พ.ศ.
Year
ซอย

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of the following)

กรณีเลือกข้ อ . กรุณาทําเครื องหมาย
 ที  1. ระบุชือผู้รับมอบอํานาจ
If you appoint proxy by choosing
No.1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรื อ/Or
ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
age
years residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambon/Khwaeng
Amphoe/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
age
years residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambon/Khwaeng
Amphuoe/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes
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กรณีเลือกข้ อ 2. กรุ ณาทําเครื องหมาย
 ที  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง
If you appoint proxy by choosing
No. 2, please mark  at  2.
and choose one of these members
of the Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริ ษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายกิตติภตั สุทธิสมั พัทน์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรื อ/Or
 นายกรานต์ ฉายาวิจติ รศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip)
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น
ค รั ง ที 1/2561) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 4 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018)

ทังนี ในกรณีทีกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระทีไม่
สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend
the meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 ในวันที
15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุ ม ย่ อ ย 3 โซนบี ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ เลขที 60 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on
January 15, 2018 at 14.00 h. at Meeting Room 3, Zone B, Queen Sirikit National Convention Center, located at No. 60 Rachadapisek Road,
Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(3)

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดทีถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant my/our Proxy the rights in relation to the total number of voting shares that I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant my/our Proxy the rights in relation to the following:
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
ordinary share of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
preference share of
shares and have the rights to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
เสียง
Total voting rights of
votes

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนีดังนี
In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที 1
Agenda item no. 1

เรืองทีประธานแจ้ งให้ ทประชุ
ี
มทราบ
Message from the Chairman to the Meeting
(ไม่มกี ารลงคะแนนในวาระนี / No casting of votes in this agenda item)

วาระที 2
Agenda item no. 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
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วาระที 3
Agenda item no. 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารเข้ าลงทุนใน Sunrise Containers Limited ซึงเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรั พย์ ของบริษัทฯ
To consider and approve the investment in Sunrise Containers Limited, constituting an asset acquisition transaction of
the Company
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที 4
Agenda item no. 4

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and
not made on my/our behalf as the Company’s shareholder.

(6)

ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อ ในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is
any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมื อนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้ เ ฉพาะกรณี ทีผู้ถือ หุ้น ทีปรากฏชือในทะเบีย นเป็ น ผู้ล งทุ นต่ า งประเทศและแต่ งตังให้ คัส โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed
a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and vote. The shareholder cannot split his/her
votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณี ทีมี วาระที จะพิ จ ารณาในการประชุ ม มากกว่ า วาระที ระบุ ไว้ ข้ างต้ น ผู้ มอบฉั นทะสามารถระบุ เ พิ มเติ ม ได้ ใ นใบประจํ า ต่ อแบบหนั งสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment
to Proxy Form C. enclosed herewith.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พลาสติค และหีบห่ อไทย จํากัด (มหาชน)
Proxy Appointment by a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครังที 1/2561 ในวันที 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมย่ อย 3 โซนบี ศูนย์ การประชุมแห่งชาติ สิริกิ ติ
เลขที 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on January 15, 2018 at 14.00 h. at Meeting Room 3, Zone B, Queen Sirikit
National Convention Center, located at No. 60 Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110,
or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที
เรือง
Agenda item no.
Re :
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที
เรือง
Agenda item no.
Re :
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที
เรือง
Agenda item no.
Re :
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที
เรือง
Agenda item no.
Re :
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารทีต้ องนํามาแสดงในวันประชุม
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมแนบมากับหนังสือเชิญประชุมเพือให้ ท่านลงนาม
ด้ วยแล้ ว ท่านอาจเลื อกใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ล งทุน
ต่างประเทศ และแต่งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. โดยบริษัทฯ เสนอแนะให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุคะแนนเสียงสําหรับแต่ละวาระการประชุม
ในกรณีทีท่านเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบมายังฝ่ าย
เลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ภายในวันที 10 มกราคม 2561
การลงทะเบียน และเอกสารทีต้ องนํามาแสดงในวันประชุม
เพือให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 เป็ นไปด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และเรี ยบร้ อย
บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพือเข้ าประชุมในวันจัดประชุมได้ ตงแต่
ั เวลา 13.00 น. โดย
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ มการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้ อมกับเอกสารประกอบอืน ๆ
ดังต่อไปนี มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
• ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีมาประชุมด้ วยตนเอง
(ก)

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

(ข)

สํ า เนาบัตรประจํ า ตัว ประชาชนของผู้ ถื อ หุ้ น (บัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ บัต รข้ าราชการ หรื อ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมอบฉันทะ
(ก)

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

(ข)

หนังสือมอบฉันทะซึงกรอกรายละเอียดโดยครบถ้ วนแล้ ว

(ค)

สํ า เนาบัตรประจํ า ตัว ประชาชนของผู้ ถื อ หุ้ น (บัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ บัต รข้ าราชการ หรื อ
บั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ) หรื อหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี ช าวต่ า งชาติ ) ของผู้ ถื อ หุ้ น และของ
ผู้รับมอบฉันทะ
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• ผู้ถือหุ้นทีเป็ นนิติบุคคล
1. กรณีกรรมการผู้มีอํานาจมาประชุมด้ วยตนเอง
(ก)

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

(ข)

สํ า เนาบัตรประจํ า ตัว ประชาชนของผู้ ถื อ หุ้ น (บัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ บัต รข้ าราชการ หรื อ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจ

(ค)

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อน
วันประชุม ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ

2. นิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

(ข)

หนังสือมอบฉันทะซึงกรอกรายละเอียดโดยครบถ้ วนแล้ ว

(ค)

สํ า เนาบัตรประจํ า ตัว ประชาชนของผู้ ถื อ หุ้ น (บัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ บัต รข้ าราชการ หรื อ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจ และของ
ผู้รับมอบฉันทะ

(ง)

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อน
วันประชุม ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ

• ผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
(ก)

แบบฟอร์ ม การลงทะเบี ย น และหนัง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ค. ซึงกรอกข้ อความถู ก ต้ องครบถ้ วน
และลงลายมื อชื อผู้มี อํ านาจกระทํ า การแทนของคัส โตเดี ย น (Custodian) ซึงเป็ นผู้มอบฉัน ทะ และ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันทีของหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว

(ข)

หนังสือยืนยันการได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
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(ค)

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึงออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึงมี ข้ อความแสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ลงนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะเป็ นผู้ มี อํ า นาจ
กระทํ าการแทนของคัสโตเดี ย น (Custodian) และลงลายมื อชื อรั บ รองสํ า เนาถูกต้ องโดยผู้มี อํ า นาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

(ง)

สําเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรข้ าราชการ) หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) ของผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

(จ)

เอกสารแสดงตน (บัตรประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ บัตรข้ า ราชการ) หรื อ หนัง สื อ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
(ก)

สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะแทน

(ข)

กรณีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา
-

(ค)

สํ า เนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ บัต รข้ า ราชการ) หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง
(กรณี เ ป็ น ชาวต่ า งชาติ ) ของผู้ถื อ หุ้ น และลงลายมื อ ชื อรั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ องโดยผู้ มี อํ า นาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

กรณีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นนิติบคุ คล
-

สําเนาหนังสือ รั บรองการจดทะเบี ยนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึงออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึงมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอํานาจเป็ นผู้มีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคล และลงลายมื อชื อรั บรองสํ าเนาถูกต้ องโดยผู้มี อํานาจกระทํา การแทนของคัสโตเดี ย น
(Custodian)

-

สํ า เนาเอกสารแสดงตน (บัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ บัตรข้ า ราชการ) หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจ
และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

ในกรณี ของสําเนาเอกสารจะต้ องมี การรั บรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที จัดทํา ขึนในต่างประเทศควร
มีการรับรองลายมือชือโดยโนตารี พับลิค
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ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท พลาสติค และหีบห่ อไทย จํากัด (มหาชน)
เฉพาะส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั ทีสินสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํ านวนหุ้นได้ น้อยกว่ า
หนึงในห้ าของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทังหมดหรื อ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้ าคนซึงมีห้ ุนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึงในสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั
าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมถือหุ้นเป็ น
การประชุม วิ ส ามัญ เมื อใดก็ ไ ด้ แต่ ต้องระบุ เหตุผลในการที ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสื อดังกล่ าว
ซึงคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่ของบริษัทให้ จดั ขึน ณ ท้ องทีอันเป็ นทีอันเป็ นทีตังสํานักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้ เคียง หรื อทีอืน
ใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 36. ในการเรี ยกประชุม ผู้ถือ หุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทํ าเป็ น หนัง สื อนัดประชุม ระบุส ถานที วัน เวลา ระเบี ย บ
วาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื อง
ทีจะเสนอเพื อทราบ เพืออนุมัติ หรื อเพือพิ จารณาแล้ ว แต่กรณี รวมทังความเห็น ของคณะกรรมการในเรื อง
ดังกล่าว และจัดส่ง ให้ ผ้ ูถื อหุ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่ น้ อยกว่า เจ็ดวันประชุม และโฆษณาคํ าบอกกล่า ว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้ อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือ
ตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด และมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ทีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึงชัวโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุม
นันเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะถือหุ้นร้ องขอให้ นัดประชุมใหม่ และ
ให้ ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่ าเจ็ดวันก่ อนวันประชุม ในการประชุมครังหลัง นีไม่ บงั คับ ว่ า
จะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ ว
ครึงชัวโมงให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้ าประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าทีได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้ อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าหุ้นหนึงมีหนึงคะแนน เว้ นแต่กรณีทีบริ ษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
มติของทีประชุม ผู้ถื อ หุ้ น นันให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้นซึงมาประชุม และออกเสี ย งลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บุคคลอืน

(ข)

การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริษทั

(ค)

การทํา การแก้ ไข หรือการเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ

(ง)

การมอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษทั

(จ)

การเข้ าร่วมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

(ฉ)

การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ

(ช)

การเพิมทุน หรื อลดทุนของบริ ษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฌ)

การควบหรือเลิกบริษัท

(ญ)

การปรับโครงสร้ างหนี โดยการออกหุ้นใหม่ เพือชําระหนีแก่เจ้ าหนีตามโครงสร้ างแปลงหนีเป็ นทุน
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ข้ อ 41. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ทีผ่านมากิจการของบริ ษัทได้
จัดการไป

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ ามี)

(4)

เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

(5)

แต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน

(6)

กิจการอืน
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แผนทีแสดงสถานทีประชุม

ห้ องประชุมย่อย 3 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กติ ิ
เลขที 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
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