


 

 

แบบประกาศเจตนาในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 
 
1. วันที่ย่ืนแบบประกาศเจตนา   วันที่ 12 ตุลาคม 2558                             
  

2. ชื่อผูประกาศเจตนาในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 
 2.1 ชื่อ  นายอานุช โลเฮีย           
        ที่อยู 36/81 ชั้น 23 อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร สุขุมวิท ซอย 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วัฒนา กทม. 10110 
  โทรศัพท 0 2664 1532         
 2.2  ชื่อ  คามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)    

       ที่อยู อาคารเลส แคสเคดส 33 อิดิท เคเวล สตรีท พอรตหลุยส มอริเชียส 

Les Cascades Building, 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius 

โทรศัพท +230 212 9800         
 

หมายเหตุ  ผูถือหุนของคามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด มี 2 ทาน ไดแก นางสุจิตรา โลเฮีย (มารดาของนายอานุช โลเฮีย) และนาง
อาราธนา โลเฮีย ชารมา (พี่สาวของนายอานุช โลเฮีย) ซ่ึงแตละทานถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว 
นอกจากนี้ นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา เปนภรรยาของนายเควิน คูมาร ชารมา 

 

3. เจตนาจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“กิจการ”) 
 

4. รายละเอียดหลักทรัพยที่จะทําคําเสนอซ้ือ 
  (         ) จะเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 
  ( ) จะเสนอซ้ือหุนบางสวนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน.  
      ที่ ทจ. 12/2554    

ประเภท 
 
 

รุน จํานวนที่ 
เสนอซ้ือ  

(หุน/หนวย) 

รอยละของหลักทรัพยที่เสนอซ้ือเมื่อเทียบกับ ราคาที่คาดวา
จะเสนอซ้ือ 
ตอหนวย 

มูลคาที่เสนอซ้ือ 
จํานวนหลักทรัพย 
ที่จําหนายไดแลว 
ทั้งหมดในประเภท/ 

รุนนั้น 1 

สิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของกิจการ 

หุนสามัญ  82,359,000 208,766,400 208,766,400 7.80 642,400,200 
หุนบุริมสิทธ ิ  - - - - - 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 1 19,298,231 45,900,081  2.80 54,035,047 
หุนกูแปลงสภาพ  - -  - - 
หลักทรัพยอื่น (ถามี)  - -  - - 
   รวม 208,766,400  696,435,247 

หมายเหตุ  ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 กิจการมีหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดจํานวน 208,766,400 หุน และกิจการมีใบสําคัญแสดง
สิทธิทั้งหมดที่ออกจําหนายแลวและยังมิไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 45,900,081 หนวย

                                                           
1 ในกรณีหลักทรัพยประเภทหุน ไมวาประเภทหรือรุนใด จํานวนหลักทรัพยที่จําหนายไดแลวทั้งหมด = จํานวนหุนสามัญ +  
หุนบุริมสิทธิ -  หุนที่กิจการซ้ือคืนและยังคงคางอยู ณ วันสิ้นเดือนของเดือนกอนเดือนที่มีการย่ืนประกาศเจตนาในการเขาถือ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ    

แบบ 247-3 
(สจ.  6/2546) 

 



-2- 

 

5. หลักทรัพยที่ถืออยูกอนทําคําเสนอซื้อ และหลักทรัพยที่จะไดมาในอนาคตตามขอตกลงอื่นใด 
  (ขอมูล ณ วันที่ย่ืนแบบประกาศเจตนา) 
  5.1 หุน 

ช่ือ ประเภทหุน จํานวนหุน 

รอยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหุนที่ 

จําหนายไดแลว 
ทั้งหมดของกิจการ2 

รอยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ 

I.  ผูประกาศเจตนา 
(ก) นายอานุช โลเฮีย 
(ข) คามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA 

Investments Limited) 

 
หุนสามัญ 
หุนสามัญ 

 
126,407,300 

100 

 
60.55 
0.00 

 
60.55 
0.00 

II.  บุคคลกลุมเดียวกับผูประกาศเจตนา     
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II  - - - - 
IV. ขอตกลงอ่ืนที่จะทําใหบุคคลตาม I ถึง III ไดหุน

เพิ่มข้ึน 
- - - - 

 รวม 126,407,400 60.55 60.55 

 
 5.2 หลักทรัพยแปลงสภาพ 

ช่ือ หลักทรัพย 
แปลงสภาพ 

จํานวนหนวย  
จํานวน 

หุนรองรับ3  

รอยละเมื่อเทียบ 
กับจํานวนหุน 

ที่จําหนายไดแลว 
ทั้งหมดของกิจการ4 

ประเภท รุน 

I.  ผูประกาศเจตนา 
(ก) นายอานุช โลเฮีย 
(ข) คามา อินเวสเมนทส  
     ลิมิเต็ด (QAMA 

Investments Limited) 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 
1 
1 

 
26,601,850 

- 

 
26,601,850 

- 

 
12.74 

- 

II.  บุคคลกลุมเดียวกับผูประกาศ
เจตนา 

     

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ
บุคคลตาม I และ II 

- - - - - 

IV. ขอตกลงอ่ืนที่จะทําใหบุคคลตาม 
I ถึง III ไดหลักทรัพยแปลง
สภาพเพิ่มข้ึน  

- - - - - 

   รวม 26,601,850 12.74 

 

                                                           
2  จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด = จํานวนหุนสามัญ + หุนบุริมสิทธิ -  หุนที่กิจการซ้ือคืนและยังคงคางอยู ณ วันสิ้นเดือนของ
เดือนกอนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ    

3  จํานวนหุนรองรับ  =  จํานวนหนวยคูณดวยจํานวนหุนที่จะไดจากการใชสิทธิซ้ือหรือแปลงสภาพตอหนึ่งหนวยของหลักทรัพยในรุนนัน้ 
4  ดูเชิงอรรถ 2 
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6.  ชื่อผูจัดเตรียมคําเสนอซ้ือ     บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)   
 
7.  ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถามี)  บริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด   
 
8.  วันที่คาดวาจะสามารถย่ืนคําเสนอซ้ืออยางเปนทางการ5 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558   
 
9.  สรุปสาระสําคัญของสัญญา/ ขอตกลง/ บันทึกความเขาใจ ที่ผูประกาศเจตนากระทําขึ้นกอนมีการ   
     ประกาศเจตนาในคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยของกิจการอยางมีนัยสําคัญ    
     ทั้งนี้ ไมวาการทําสัญญา/ ขอตกลง/ บันทึกความเขาใจดังกลาว จะเปนการทําเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย  
     ในคําเสนอซ้ือหรือไมก็ตาม  

9.1 สัญญา/ขอตกลง/บันทึกความเขาใจ สัญญาซ้ือขายหลักทรัพย ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 (“สัญญาซ้ือขาย
หลักทรัพย”) ระหวาง 1) บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 2) นายธีรวิทย บุษยโภคะ                   
3) นายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ 4) นายนภดล หงสพิทักษพงศ 5) คุณภัทรา หงสพิทักษพงศ 6) นายชลธิศ 
หงสพิทักษพงศ และ 7) คุณนันทวัน มานะจิตต  ในฐานะผูขาย และ  1) นายอานุช โลเฮีย และ 2) คามา   
อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) ในฐานะผูซื้อ         

     9.2  วันที่ทําสัญญา/ขอตกลง/บันทึกความเขาใจ                  9 ตุลาคม 2558                    

     9.3  หลักทรัพยที่เก่ียวของ 

ประเภท 
หลักทรัพย 

รุน 
จํานวนหลักทรัพย 

หุน/หนวย 

รอยละเมื่อเทียบกับจํานวน
หลักทรัพยที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดในประเภท/รุนนั้น6 

รอยละเมื่อเทียบกับจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ7 

หุนสามัญ - 126,407,400 60.55 60.55 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 26,601,850 57.96 - 

- - - - - 
  รวม - 60.55 

 

                                                           
5  ตามขอ 13 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554  คําเสนอซ้ือหลักทรัพย (แบบ 247-4) ตองยื่นตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ยื่นประกาศเจตนา 

6  ดูเชิงอรรถ 1  
7  ระบุจํานวนสิทธิออกเสียงเฉพาะกรณีหลักทรัพยเปนหุน  
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9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทําสัญญา/ขอตกลง/บันทึกความเขาใจ (ถามี) 
 ที่ปรึกษากฎหมายของผูซื้อ   บริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด   
 ที่ปรึกษากฎหมายของผูขาย                            -    

9.5 เงื่อนไขและระยะเวลามีผลบังคับของสัญญา/ ขอตกลง/ บันทึกความเขาใจ และความรับผิดชอบของคูสัญญา  
สัญญา สัญญาซ้ือขายหลักทรัพย  
คูสัญญา ผูขาย:  1) บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 

 2) นายธีรวิทย บุษยโภคะ 
 3) นายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ 
 4) นายนภดล หงสพิทักษพงศ 
 5) คุณภัทรา หงสพิทักษพงศ 
 6) นายชลธิศ หงสพิทักษพงศ 
 7) คุณนันทวัน มานะจิตต 
ผูซ้ือ:  1) นายอานุช โลเฮีย 
       2) คามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) 

วันที่ทําสัญญา วันที่ 9 ตุลาคม 2558 
รายการซ้ือขาย ผูขายตกลงขายหลักทรัพยที่ซ้ือขายใหแกผูซ้ือตามขอตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาซ้ือขายหลักทรัพย 
หลักทรัพยที่ซ้ือขาย 1. หุนสามัญของกิจการ จํานวน 126,407,400 หุน ที่ถือโดยผูขาย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60.55 ของจํานวนหุนที่

ออกและชําระแลวทั้งหมด และจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ 
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิของกิจการ จํานวน 26,601,850 หนวย ที่ถือโดยผูขาย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 57.96 ของ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจําหนายแลวและยังมิไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ราคาซ้ือขาย 1. ราคาซ้ือขายหุนสามัญของกิจการ 7.80 บาทตอหุน 

2. ราคาซ้ือขายใบสําคัญแสดงสิทธิของกิจการ 2.80 บาทตอหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เงื่อนไขที่สําคัญอื่น เงื่อนไขที่สําคัญของผูซ้ือกอนทํารายการซ้ือขาย ภายใตสัญญาซ้ือขายหลักทรัพย มีดังตอไปนี้  

1. ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการตองมีมติ ดังตอไปนี้ 
1.1 รับทราบการเขาทําสัญญาซ้ือขายหลักทรัพยระหวางผูขาย และผูซ้ือ 
1.2 อนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม จํานวน 4 ทานเพื่อเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการเดิม จํานวน 4 ทานที่ลาออก 
1.3 อนุมัติการเปล่ียนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนามใหเปนไปตามที่ผูซ้ือกําหนด 

2. ผูขายสงมอบหนังสือยืนยันใหแกผูซ้ือเพื่อยืนยันวาหลักทรัพยที่ขายปลอดจากภาระผูกพันใดๆ และเงื่อนไขบังคับกอนซ่ึง
รวมถึงคํารองและรับประกันตางๆ ของผูขายตามที่ระบุไวในสัญญาซ้ือขายหลักทรัพยเปนไปโดยถูกตองและสมบูรณ ณ 
วันที่ทําการซ้ือขายหลักทรัพย 

3. ไมมีกฎหมายหรือการดําเนินการโดยหนวยงานราชการ ซ่ึงจะมีผลบังคับใชภายหลังจากวันที่ทําสัญญาซ้ือขายหลักทรัพย 
ซ่ึงหาม ปองกันไมใหเกิดข้ึน หรือปรับเปล่ียนรายการท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายหลักทรัพยหรือจํากัดการดําเนินการใดๆ 
ภายใตสัญญาซ้ือขายหลักทรัพย 

4. ไมมีการดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟองรอง หรือการดําเนินคดีความใดๆ ซ่ึงจํากัดการดําเนินการใดๆ ภายใต
สัญญาซ้ือขายหลักทรัพย และไมมีเหตุการณหรือการดําเนินการใดๆ เกิดข้ึนที่อาจกอใหเกิดการดําเนินกระบวนการทาง
กฎหมาย การฟองรอง หรือการดําเนินคดีความดังกลาวขางตน ซ่ึงอาจสงผลใหคูสัญญาไมสามารถทํารายการซ้ือขาย
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายหลักทรัพย 

5. ไมมีเหตุการณใดๆ หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึน หรืออาจเกิดข้ึน ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ทรัพยสิน ความรับผิด ผลการดําเนินงาน รายได หรือฐานะทางการเงิน หรือสถานะอื่นใดของกิจการ 

เงื่อนไขที่สําคัญภายหลังการซ้ือขาย ภายใตสัญญาซ้ือขายหลักทรัพย มีดังตอไปนี้ 
ภายในชวงระยะเวลา 10 ป นับต้ังแตวันที่ทํารายการซ้ือขายหลักทรัพย 
1. ผูขายแตละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยูภายใตการควบคุมของผูขายแตละรายดังกลาว) จะไมเขาไปเก่ียวของ 

ลงทุน และ/หรือดําเนินการใหบุคคลใดๆ ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ซ่ึงมีลักษณะ
เชนเดียวกับธุรกิจที่กิจการดําเนินการอยู ณ วันทําสัญญาซ้ือขายหลักทรัพย และวันที่ทํารายการซ้ือขายหลักทรัพย ภายใต
สัญญาดังกลาว  

2. ผูขายแตละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยูภายใตการควบคุมของผูขายแตละรายดังกลาว) จะไมชักชวนหรือจูงใจ
หรือพยายามชักชวนหรือจูงใจใหผูบริหารหลักของกิจการ ที่ทํางานใหแกกิจการภายในชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันที่ทํา
สัญญาซ้ือขายหลักทรัพย ลาออกจากกิจการ  และจะไมชักชวนหรือจูงใจลูกคา ตัวแทน นายหนา ผูจัดหาวัตถุดิบ หรือ
ตัวแทนจําหนายใดๆของกิจการ ที่ทําธุรกรรมหรือธุรกิจกับกิจการภายในชวงระยะเวลา 3 ปกอนวันที่ทําสัญญาซ้ือขาย
หลักทรัพย ใหเขาทําธุรกรรมหรือธุรกิจกับผูขายแทน  




