ที่ TPAC60/11/001
14 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

การจัดตังบริ
้ ษัทย่อย และการเข้ าลงทุนใน Sunrise Containers Limited (ฉบับแก้ ไขครัง้ ที่ 2)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ หุ้นของบริ ษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จากัด (มหาชน) (บัญชี 1)

บริ ษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้ มมี ติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญ ดังนี ้
1.

อนุมตั ิการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1. ชื่อบริษัท

2. TPAC Packaging India Private Limited

3. จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมาย
4. อินเดีย
ของประเทศ
5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ6. ลงทุนในบริ ษัทอื่น และ/หรื อประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติก
7. ทุนจดทะเบียน

8. 100,000 รู ปี อิ น เดี ย ซึ่ งจะเท่ า กับ ประมาณ 50,795 บาท 1 (ทุน ของบริ ษั ท ณ
วันจดทะเบียนจัดตัง)้

9. ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว10. 100,000 รู ปี อิ น เดี ย ซึ่ ง จะเท่ า กับ ประมาณ 50,795 บาท (ทุ น ของบริ ษั ท ณ
วันจดทะเบียนจัดตัง)้
11. สัดส่ วนการถือหุ้น
2.

12. บริ ษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้ อยละ 100

อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การลงทุนของบริ ษัทฯ หรื อ TPAC Packaging India
Private Limited (“Hold Co.”) (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ จะจัดตังขึ
้ ้นในประเทศอินเดีย โดยบริ ษัทฯ จะเป็ น
ผู้ถื อ หุ้ นทางตรงในสัด ส่ว นร้ อยละ 100 ของหุ้ นที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ วทัง้ หมดของบริ ษั ท ย่ อ ยดัง กล่ า ว
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ตัง้ Hold Co. เสร็ จ สิ น้ แล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 7 ธัน วาคม 2560) ใน Sunrise Containers Limited
(“Sunrise”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินเดียและประกอบ

1

อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล รูปีอินเดียเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ซึง่ 1 รูปีอินเดียมีมลู ค่าเท่ากับ 0.50795 บาท ซึง่ อัตราแลกเปลี่ยนนี ้จะใช้ อ้างอิงตลอดเอกสารฉบับนี ้

1

ธุรกิจผลิตหลอดพรี ฟอร์ ม (Preforms) และบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ทาจากพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate)
และ PP (Polypropylene) รวมทังกรอบ
้
LED (LED Casings) ในประเทศอินเดีย2 โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
(ก)

การได้ มาซึ่งทรั พย์ สินและหนี ส้ ินทัง้ หมดของ Sunrise จากการควบรวมกิ จการระหว่าง Hold Co. และ
Sunrise ภายใต้ กฎหมายของประเทศอินเดี ย โดย Hold Co. จะเป็ นนิ ติ บุคคลที่คงอยู่ต่อไป (“Merged
Co.”)3 และจะมี การช าระค่าตอบแทนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของ Sunrise สาหรั บการควบรวมกิ จการดังกล่าว
ดังต่อไปนี ้ (1) Hold Co. จะชาระค่าตอบแทนด้ วยเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ Sunrise ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ 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 (รวมเรี ยกว่า
“กลุ่ ม KLM”)4 ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ใน Sunrise ที่จะยังคงถื อหุ้นต่อไปและบริ ษัทฯ จะ
เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Merged Co. หลังจากการออกหุ้นใหม่ดังกล่าวให้ แก่ กลุ่ม KLM
(“การควบรวมกิจการฯ”) หรื อ

(ข)

ในกรณีที่การควบรวมกิจการฯ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่มีอานาจในประเทศอินเดียภายในวันที่
23 มิถุนายน 2561 การลงทุนจะเปลี่ยนเป็ นการที่ Hold Co. เข้ าซื ้อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Sunrise
โดยตรงจากผู้ขาย โดยกลุ่ม KLM จะยังคงถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของตนใน Sunrise ต่อไป และ
ในภายหลัง จะมีการควบรวมกิ จการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพื่ อแปรสภาพเป็ น Merged Co.
ภายใต้ ก ระบวนการควบรวมกิ จ การในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ ที่ ระบุใ นข้ อ (ก) ข้ า งต้ น หรื อ ภายใต้
กระบวนการควบรวมกิ จการแบบอื่นที่ จะมีการกาหนดให้ เหมาะสมต่อไปเพื่อประโยชน์ สูงสุด ของ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยที่บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ใน Merged Co. และ
กลุม่ KLM จะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 ใน Merged Co. (“การเข้ าซือ้ หุ้น”)

(จะเรี ยก (ก) และ (ข) รวมกันว่า “ธุรกรรม”) โดยที่ค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายทังหมดในการเข้
้
าทาธุรกรรมที่จะต้ อง
ชาระไม่ว่าในกรณี ใดก็ตามจะมีจานวนไม่เกิ น 4,692 ล้ านรู ปีอินเดีย หรื อเท่ากับประมาณ 2,383 ล้ านบาท ทัง้ นี ้
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ทราบต่อไปว่าธุรกรรมจะอยูใ่ นรูปแบบ
ของการควบรวมกิจการฯ หรื อการเข้ าซื ้อหุ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทาสัญ ญาดาเนินการ (Implementation Agreement) ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทาธุรกรรมกับ Hold Co. Sunrise และ ผู้ขาย (“สัญญาดาเนิ นการ”) และสัญญาระหว่าง
2

ธุรกิจที่จะได้ มาในครัง้ นี ้ จะไม่รวมธุรกิจการผลิตกรอบ LED ซึง่ Sunrise มีหน้ าที่ต้องจาหน่ายไปภายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อน (ดังรายละเอียด
ปรากฏตามข้ อ 3.1 ของสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ หุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จากัด (มหาชน) (บัญชี 1) (ฉบับแก้ ไขครัง้ ที่ 2))
3
Merged Co. คือ Hold Co. ภายหลังจากการควบรวมกิจการของ Sunrise เข้ ามาอยูใ่ น Hold Co. แล้ ว
4
(ก) KLM เป็ นสามีของ Chanda Devi Mundhra (ข) Hitesh Kumar Mundhra เป็ นบุตรของ KLM และ Chanda Devi Mundhra และ (ค)
S.K. Mundhra และ KLM เป็ นพี่น้องกัน

2

ผู้ถือหุ้นของ Merged Co. (กรณี การควบรวมกิจการฯ) และ/หรื อ Sunrise (กรณี การเข้ าซื ้อหุ้น ) กับ Hold Co.
กลุม่ KLM และ Sunrise (“สัญญาระหว่ างผู้ถอื หุ้น”) ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารมอบหมาย มีอานาจในดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ก) การเจรจาข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญ ญาดาเนิ นการ และสัญ ญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้น (ข) การก าหนดรายละเอีย ดอื่น ๆ เกี่ ย วกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญ ญาและเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรม ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสัญญาดาเนินการ และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ง) การลงนามใน
เอกสารคาขออนุญ าตต่าง ๆ รวมทัง้ เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้ องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึง
การติดต่อและการยื่นคาขออนุญ าต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและ/หรื อหน่วยงาน
ที่มีอานาจกากับดูแลใด ๆ และ (จ) การดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้ องกับธุรกรรมจนเสร็ จการ
อนึ่ง ธุรกรรมไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น พ.ศ. 2546
อย่ า งไรก็ ดี ธุ ร กรรมเข้ า ข่ า ยเป็ น รายการได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษั ทจดทะเบี ย นในการได้ มาหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ พ .ศ. 2547 (รวมทั ง้ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ มเติ ม )
(“ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ คานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์สงู สุดเท่ากับร้ อยละ 190.65 โดยขนาดของรายการคานวณจากงบการเงิน
ที่สอบทานแล้ วล่าสุด ของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนัน้ ธุรกรรมนีจ้ ึงเป็ น
รายการประเภทที่ 4 กล่า วคื อ รายการซึ่งมี ข นาดสูงกว่า ร้ อยละ 100 จึ งถื อ เป็ น รายการเข้ าจดทะเบี ย นกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้ อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนี ้เข้ าข่ายได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้
ประกาศรายการได้ มาหรื อ จ าหน่ า ยไป บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ห น้ าที่ ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้
เสีย และแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้ แก่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยธุรกรรมมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
3.

อนุมตั ิการแต่งตังบริ
้ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม
ตามที่กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป

3

4.

5.

อนุ มัติ ก ารเรี ย กประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 โดยก าหนดวัน ประชุ ม ในวัน ที่ 15 มกราคม 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ย่อย 3 โซนบี ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตัง้ อยู่เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเข้ าลงทุ น ใน Sunrise Containers Limited ซึ่ ง เป็ นรายการได้ มาซึ่ ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (หากมี)

อนุ มั ติ ก ารก าหนดวั น ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561
(Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเควิน คูมาร์ ชาร์ มา)
ประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่ อไทย จากัด (มหาชน) (บัญชี 1) (ฉบับแก้ ไขครัง้ ที่ 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 ้

1

(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 น ผู้ถือหุ้น 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.

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

และกลุ่ม KLM จะเป็ นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วนร้ 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 อเท่ากับ ประมาณ 2,383 ล้ านบาท4 (“ค่ าตอบแทน
สู ง สุ ด จากการเข้ า ท าธุ 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 กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ 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 ้
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อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลรูปีอินเดียเทียบกับเงินสกุลบาททีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ซึง่ 1 รูปีอินเดียมีมลู ค่าเท่ากับ 0.50795 บาท ซึง่ อัตราแลกเปลี่ยนนี ้จะใช้ อ้างอิงตลอดเอกสารฉบับนี ้

2

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
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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

3

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 และไม่ได้ 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
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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 หน่วยงานที่มีอานาจในประเทศอินเดีย ได้ 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 า ไปอยู่ใน 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. จะช าระค่าตอบแทนฯ (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 แก่ กลุม่ 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

7

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 (กรณี การควบรวมกิจการฯ) 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 นมัดจาคืน ใน
กรณีที่ผ้ 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
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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 อตกลงและเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น สรุปได้ 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
ความรู้และประสบการณ์ ของกลุม่ 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 คณห์สนธิ และ/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 คู่สัญ 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

11

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 : ในกรณีที่กลุม่ 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 ชาระมูลค่าเบือ้ งต้ น ในวัน Cut-off ซึ่งแนวทางการจ่า ย
ดอกเบี ้ยดังกล่าวถือได้ วา่ เป็ นแนวปฏิบตั ิปกติที่พบกันแพร่หลายในธุรกรรมการซื ้อขายกิจการ
11
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ทังหมดที
้
่จ่ายตามความเป็ นจริ งสาหรับการได้ มาซึ่งหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ดังกล่าวมาคานวณขนาดรายการเพื่อปฏิบตั ิ
ตามข้ อกาหนดภายใต้ ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปสาหรับรายการได้ มาดังกล่าวต่อไป
เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ จะไม่ไ ด้ ซื อ้ ธุ ร กิ จผลิต กรอบ LED ของ Sunrise ข้ อ มูลทางการเงิ 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 ออกหุ้นใหม่เพื่อ ชาระราคา

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
้
ษัท ใช้ 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 วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง ทัง้ 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 คุณภาพสูง ที่ใหญ่เป็ 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 มูล ค่า 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
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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 นประกันการชาระค่าตอบแทน ฯ
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
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Sunrise เป็ นรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Sunrise ก่อนการควบรวมกิจการระหว่าง 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
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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 สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน จากการเข้ 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 อเท่ากับ ประมาณ
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 ้ยสุทธิ ตอ่ 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
*********************************************
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