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ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้มี

การจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ในวันที� 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 3 โซนบี  

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ� เลขที� 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

เพื�อพจิารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี �

วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบจงึไม่มีการลงมตใินวาระนี �

วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2560 ซึ�งจดัขึ �นเมื�อวันที� 20 เมษายน  

2560 และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน  

14 วนันบัแต่วนัประชมุ และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที�กฎหมายกําหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 จงึเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน

การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2560 ซึ�งจดัขึ �นเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2560 ซึ�งจดั

ขึ �นเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 ไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จงึเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรอง

รายงานการประชมุดงักลา่ว 
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หมายเหตุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน Sunrise Containers Limited ซึ�งเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์

ของบริษัทฯ 

ตามที�บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทนุใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) ซึ�งเป็นบริษัท

มหาชนจํากดัที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศอนิเดียและประกอบธุรกิจผลิตหลอดพรีฟอร์ม (Preforms) 

และบรรจุภัณฑ์ที�ทําจากพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) และ PP (Polypropylene) รวมทั �งกรอบ LED 

(LED Casings) ในประเทศอินเดีย1 โดยเป็นการลงทุนโดยบริษัทฯ หรือโดย TPAC Packaging India Private Limited 

(“Hold Co.”) (ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทฯ จะจดัตั �งขึ �นในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของหุ้นที�ออกและจําหน่ายแล้วทั �งหมด ทั �งนี � บริษัทฯ ได้จดัตั �ง Hold Co. เสร็จสิ �นแล้วเมื�อวันที� 7 ธันวาคม 

2560) โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี �

(ก) การได้มาซึ�งทรัพย์สินและหนี �สินทั �งหมดของ Sunrise จากการควบรวมกิจการระหว่าง Hold Co. และ 

Sunrise ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดี ย โดย Hold Co. จะเป็นนิ ติบุคคลที� คงอยู่ ต่ อไป 

(“Merged Co.”)2  และจะมีการชําระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ Sunrise สําหรับการควบรวมกิจการ

ดงักล่าวดงัต่อไปนี � (1) Hold Co. จะชําระค่าตอบแทนด้วยเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ Sunrise ซึ�งถือหุ้ นใน

สดัสว่นร้อยละ 80 ใน Sunrise (“ผู้ขาย”) และ (2) Merged Co. จะออกหุ้นใหม่ในสดัส่วนร้อยละ 20 ให้แก่

K. L. Mundhra (“KLM”), Hitesh Kumar Mundhra, Chanda Devi Mundhra และ S. K. Mundhra (รวม

เรียกว่า “กลุ่ม KLM”) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ใน Sunrise ที�จะยงัคงถือหุ้นต่อไป และบริษัทฯ 

จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Merged Co. หลงัจากการออกหุ้นใหม่ดงักล่าวให้แก่กลุ่ม KLM3

(“การควบรวมกิจการฯ”) หรือ 

(ข) ในกรณีที�การควบรวมกิจการฯ ไม่ได้รับการอนมุตัิจากหน่วยงานที�มีอํานาจในประเทศอินเดียภายในวันที� 

23 มิถุนายน 2561 การลงทุนจะเปลี�ยนเป็นการที� Hold Co. เข้าซื �อหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise 

โดยตรงจากผู้ ขาย โดยกลุ่ม KLM จะยังคงถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของตนใน Sunrise ต่อไป และ 

ในภายหลัง จะมีการควบรวมกิจการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพื�อแปรสภาพเป็น Merged Co.  

ภายใต้กระบวนการควบรวมกิจการในลักษณะเดียวกันกับที�ระบุในข้อ (ก) ข้างต้น หรือภายใต้

กระบวนการควบรวมกิจการแบบอื�นที�จะมีการกําหนดให้เหมาะสมต่อไปเพื�อประโยชน์สูงสุดของ 

1 ธุรกิจที�จะได้มาในครั �งนี � จะไม่รวมธุรกิจการผลิตกรอบ LED ซึ�ง Sunrise มีหน้าที�ต้องจําหน่ายไปภายใต้เงื�อนไขบังคบัก่อน ดงัรายละเอียด

ปรากฏตามข้อ 3.1 ของสิ�งที�ส่งมาด้วย 2)
2  Merged Co. คือ Hold Co. ภายหลงัจากการควบรวมกิจการของ Sunrise เข้ามาอยู่ใน Hold Co. แล้ว
3 (ก)  KLM เป็นสามีของ Chanda Devi Mundhra (ข) Hitesh Kumar Mundhra เป็นบุตรของ KLM และ Chanda Devi Mundhra และ  

(ค) S.K. Mundhra และ KLM เป็นพี�น้องกนั
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บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที�บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Merged Co. และ

กลุม่ KLM จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ใน Merged Co. (“การเข้าซื �อหุ้น”) 

(จะเรียก (ก) และ (ข) รวมกนัว่า “ธุรกรรม”) โดยที�ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั �งหมดในการเข้าทําธุรกรรมที�จะต้องชําระไม่ว่า

ในกรณีใดก็ตามจะมีจํานวนไม่เกิน 4,692 ล้านรูปีอนิเดีย หรือเท่ากบัประมาณ 2,383 ล้านบาท4

ในการนี � บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาดําเนินการ (Implementation Agreement) ซึ�งเกี�ยวข้องกับ

การเข้าทําธุรกรรมกับ Sunrise และ ผู้ ขาย (“สัญญาดําเนินการ”) และ สัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้นของ Merged Co.  

(กรณีการควบรวมกิจการฯ) และ /หรือ Sunrise (กรณีการเข้าซื �อหุ้น) กบักลุม่ KLM และ Sunrise เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 

2560 โดยการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที� 30 มิถุนายน 2561 หลงัจากที�เงื�อนไขบงัคับก่อน

ทั �งหมดภายใต้สญัญาดําเนินการเป็นผลสําเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคูส่ญัญาฝ่ายที�เกี�ยวข้อง

นอกจากนี � บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�

คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารมอบหมาย มีอํานาจในดําเนินการต่าง ๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับ

ธุรกรรม ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดังต่อไปนี � (ก) การกําหนดรายละเอียดอื�น ๆ เกี�ยวกับธุรกรรม

(ข) การลงนามในสญัญาและเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัธุรกรรม (ค) การลงนามในเอกสาร คําขออนญุาตต่าง ๆ รวมทั �ง

เอกสารและหลกัฐานอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัธุรกรรม ซึ�งรวมถงึการติดต่อและการยื�นคําขออนุญาต เอกสารและ

หลกัฐานดงักล่าวตอ่หน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานที�มีอํานาจกํากบัดแูลใด ๆ และ (ง) การดําเนินการอื�นใดที�จําเป็น

และเกี�ยวข้องกบัธุรกรรมจนเสร็จการ

อนึ�ง ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� 

ทจ. 21/2551 เรื� อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที� เกี�ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ .ศ.  2546  

อย่างไรก็ ดี  ธุรกรรมเข้าข่าย เป็นรายการไ ด้มาซึ� งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุนที�  

ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนัยสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน

ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั �งที�แก้ไขเพิ�มเตมิ) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) 

โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ�งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน ซึ�งเป็นเกณฑ์ที�ได้ผลลพัธ์สูงสุดเท่ากับ

ร้อยละ 190.65 โดยขนาดของรายการคํานวณจากงบการเงินที�สอบทานแล้วล่าสดุของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือนสิ �นสุด

วันที� 30 กันยายน 2560 ดังนั �น ธุรกรรมนี �จึงเป็นรายการประเภทที� 4 กล่าวคือ รายการซึ�งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100  

จึงถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนี �เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื�น

คําขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศ

เกี�ยวกบัธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นที�มี

4 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลรูปีอินเดียเทียบกับเงินสกุลบาทที�ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 13 พฤศจิกายน 2560  

ซึ�ง 1 รูปีอนิเดยีมมีูลค่าเท่ากบั 0.50795 บาท  
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ส่วนได้เสีย และแต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี � 

บริษัทฯ ได้แต่งตั �ง บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั ให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

ในครั �งนี � โดยธุรกรรมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 และสิ�งที�สง่มาด้วย 3 

จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน Sunrise ซึ�งเป็นรายการได้มาซึ�ง

สนิทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป  

ความเห็นของ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ธุรกรรมการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยเหตผุลดงัที�ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2 จงึเห็นควรเสนอให้ที�ประชุม

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน Sunrise ซึ�งเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการ

ได้มาหรือจําหน่ายไป  

หมายเหตุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้ น

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสีย 

วาระที� 4 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (หากมี) 

บทบญัญตัมิาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ว่า เมื�อที�ประชุม

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชมุตามระเบียบวาระที�แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นรวมกนัไม่

น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด สามารถขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�น ๆ นอกเหนือจากที�

กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามในเรื�องอื�น ๆ

นอกเหนือจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือเชญิประชมุได้

ในการนี � บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบ 

การประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� www.thaiplaspac.com ด้วยแล้ว จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วม

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุย่อย 3 โซนบี ศนูย์การประชมุ

แห่งชาติสิริกิติ� เลขที� 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยแผนที�ของสถานที�

จดัประชมุมีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 8 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื�น

เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข.  

แบบใดแบบหนึ�ง ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น 

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยแบบของหนงัสือมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตาม 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 ทั �งนี � เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้น

สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื�อปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 โดยใช้แบบหนังสือ 
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มอบฉนัทะ แบบ ข. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้

และส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 มายังฝ่าย

เลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เลขที�  77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 10150 และเพื�อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารดงักล่าว จึงขอความร่วมมือโปรดส่งแบบหนังสือ

มอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวนัที� 10 มกราคม 2561 

บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาคําชี �แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที�

ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงในวนัประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุม

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 และเพื�อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ

ลงทะเบียนเพื�อเข้าประชุมในวันจัดประชุมได้ตั �งแต่เวลา 13.00 น. ทั �งนี � เนื�องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode  

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุครั �งนี � ดงันั �น จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชมุพร้อมกบัเอกสารประกอบอื�น ๆ รายละเอยีดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

อนึ�ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  

ครั �งที� 1/2561 (Record Date) ในวนัที� 15 ธันวาคม 2560 

จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) 

(นาย เควิน คมูาร์ ชาร์มา) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 
 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท พลาสติค และหบีห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) 

14 พฤศจิกายน 2560 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อ
วันที่  14 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนของบริษัทฯ หรือ TPAC Packaging India Private Limited  
(“Hold Co.”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ขึน้ในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นทางตรงในสดัสว่น 
ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดตัง้ Hold Co. เสร็จสิน้แล้วเมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 
2560) ใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใน
ประเทศอินเดียและประกอบธุรกิจผลติหลอดพรีฟอร์ม (Preforms) และบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก PET (Polyethylene 
Terephthalate) และ PP (Polypropylene) รวมทัง้กรอบ LED (LED Casings) ในประเทศอินเดีย1 โดยวิธีการอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงันี ้

(ก) การได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดของ Sunrise จากการควบรวมกิจการระหวา่ง Hold Co. และ 
Sunrise ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย  โดย Hold Co. จะเป็นนิติบุคคลที่คงอยู่ต่อไป  
(“Merged Co.”)2 และจะมีการช าระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ Sunrise ส าหรับการควบรวมกิจการ
ดังกล่าวดังต่อไปนี  ้(1) Hold Co. จะช าระค่าตอบแทนฯ (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2)  
ด้วยเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ Sunrise ซึ่ง ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise (“ ผู้ขาย”)  
(ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2 ด้านลา่งนี)้ และ (2) Merged Co. จะออกหุ้นใหม่ในสดัสว่นร้อยละ 
20 ใ ห้แก่  K. L. Mundhra (“KLM”) Hitesh Kumar Mundhra, Chanda Devi Mundhra และ  S. K. 
Mundhra (รวมเรียกว่า “กลุ่ม KLM”)3 ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ใน Sunrise ที่จะยังคง 
ถือหุ้นต่อไป (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1) และบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80  
ใน Merged Co. หลงัจากการออกหุ้นใหมด่งักลา่วให้แก่กลุม่ KLM (“การควบรวมกิจการฯ”) หรือ 

(ข) ในกรณีที่การควบรวมกิจการฯ ไม่ได้รับการอนมุตัิจากหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศอินเดียภายใน
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 การลงทุนจะเปลี่ยนเป็นการที่ Hold Co. เข้าซือ้หุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 80  
ใน Sunrise โดยตรงจากผู้ขาย โดยกลุม่ KLM จะยงัคงถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 ของตนใน Sunrise 
ต่อไป และในภายหลงั จะมีการควบรวมกิจการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพื่อแปรสภาพเป็น 
Merged Co. ภายใต้กระบวนการควบรวมกิจการในลกัษณะเดียวกนักบัที่ระบใุนข้อ (ก) ข้างต้น หรือ
ภายใต้กระบวนการควบรวมกิจการแบบอื่นที่จะมีการก าหนดให้เหมาะสมต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ใน Merged Co. 

                                                 
1 ธุรกิจที่จะได้มาในครัง้นี ้จะไม่รวมธุรกิจการผลิตกรอบ LED ซึ่ง Sunrise มีหน้าที่ต้องจ าหน่ายไปภายใต้เงื่อนไขบงัคบัก่อน (ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามข้อ 3.1) 
2  Merged Co. คือ Hold Co. ภายหลงัจากการควบรวมกิจการของ Sunrise เข้ามาอยูใ่น Hold Co. แล้ว 
3 (ก) KLM เป็นสามีของ Chanda Devi Mundhra (ข) Hitesh Kumar Mundhra เป็นบุตรของ KLM และ Chanda Devi Mundhra และ (ค) 
S.K. Mundhra และ KLM เป็นพี่น้องกนั 
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และกลุ่ม KLM จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ใน Merged Co. (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 
3.1) (“การเข้าซือ้หุ้น”) 

(จะเรียก (ก) และ (ข) รวมกนัว่า “ธุรกรรม”) โดยที่ค่าตอบแทนและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดในการเข้าท าธุรกรรมที่จะต้องช าระ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะมีจ านวนไม่เกิน 4,692 ล้านรูปีอินเดีย หรือเท่ากับประมาณ 2,383 ล้านบาท4 (“ค่าตอบแทน
สูงสุดจากการเข้าท าธุรกรรม”) (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทราบตอ่ไปวา่ธุรกรรมจะอยูใ่นรูปแบบของการควบรวมกิจการฯ หรือการเข้าซือ้หุ้น 

 ทัง้นี ้ธุรกิจผลติหลอดพรีฟอร์มและบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก PET และ PP ซึง่จะได้มาจากการเข้าท าธุรกรรม
นี ้เป็นสว่นหนึ่งของกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในภาคพืน้เอเชียใต้ และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
โดยการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 หลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมด
ภายใต้สญัญาด าเนินการ (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1) เป็นผลส าเร็จ หรือได้รับการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายที่
เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551  
เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเทา่กบัร้อยละ 
190.65 โดยขนาดของรายการค านวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วลา่สดุของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 
กันยายน 2560 ดงันัน้ ธุรกรรมนีจ้ึงเป็นรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสงูกว่าร้อยละ 100 จึงถือเป็น
รายการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนีเ้ข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับ
หลกัทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียง
ของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมและจดัส่งความเห็น
ดงักลา่วให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาตอ่ไป ในการนี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ดงัตอ่ไปนี ้

                                                 
4 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุรูปีอินเดียเทียบกบัเงินสกลุบาททีป่ระกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
ซึง่ 1 รูปีอินเดียมีมลูคา่เทา่กบั 0.50795 บาท ซึง่อตัราแลกเปลี่ยนนีจ้ะใช้อ้างอิงตลอดเอกสารฉบบันี ้
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1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

หลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม บริษัทฯ และ Hold Co. จะเข้าท า
สญัญาด าเนินการ (Implementation Agreement) ซึง่เก่ียวข้องกบัการเข้าท าธุรกรรม (“สัญญาด าเนินการ”) กบั Sunrise 
และผู้ขาย (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2 ด้านลา่งนี)้ ภายในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่การเข้าท า
ธุรกรรมจะเสร็จสมบรูณ์ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 หลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาด าเนินการเป็น
ผลส าเร็จ หรือได้รับการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวข้อง  (บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาด าเนินการแล้วเมื่อวนัที่ 15 
พฤศจิกายน 2560) 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ซือ้ บริษัทฯ หรือ Hold Co. (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ขาย 1. Shreekishan Mundhra HUF5 (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.07) 
2. Shreekishan Mundhra (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10.62) 
3. Dinesh Kumar Mundhra (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 1.31) 
4. D. K. Mundhra (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10.14) 
5. Bhagwati Devi Mundhra (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.28) 
6. Umesh Kumar Mundhra (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 1.31) 
7. D. K. Mundhra HUF5 (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.07) 
8. Rajesh Kumar Mundhra (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.18) 
9. S. K. Mundhra (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 12.00)3 
10. Hitesh Plastics Private Limited (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 3.33) 
11. D. P. Mundhra (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 12.00) 
12. KLM (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 31.36)6  
13. K. L. Mundhra HUF5 (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 7.38) 

ทัง้นี ้ผู้ ขายตาม 1-13 ถือหุ้นในสดัส่วนรวมกันร้อยละ 90.05 แต่จะขายหุ้นในสดัส่วนรวมกนั
เพียงร้อยละ 80.00 เท่านัน้ ทัง้นี ้Chanda Devi Mundhra และ Hitesh Kumar Mundhra ซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ขายหุ้นในครัง้นี ้ถือหุ้นในสดัส่วนรวมกนัร้อยละ 9.94 และจะยงัคงถือหุ้น
จ านวนดงักลา่วตอ่ไป 

                                                 
5 HUF ยอ่มาจาก Hindu undivided family ซึง่เป็นหน่วยภาษีภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย 
6 S. K. Mundhra และ KLM จะขายหุ้นในสดัสว่นรวมกนัร้อยละ 33.30 ของตนใน Sunrise และกลุม่ KLM จะ (ก) คงถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 
ของตนใน Sunrise (กรณีการเข้าซือ้หุ้น) หรือ (ข) ได้รับหุ้นที่ออกใหมใ่นสดัสว่นร้อยละ 20 ใน Merged Co. (กรณีการควบรวมกิจการฯ) 
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ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

ผู้ขาย รวมถึงสมาชิก ผู้จดัการ และ/หรือผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงของผู้ขาย (Ultimate Shareholders)7 

ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ  และไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ดังนัน้  

การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วจึงไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ  

การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะทั่วไป 

บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจดัตัง้ Hold Co. ขึน้เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ จะ
ถือหุ้นทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน Hold Co. (บริษัทฯ ได้จดัตัง้ Hold Co. เสร็จสิน้แล้วเมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2560) 
โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อบริษัท TPAC Packaging India Private Limited 

จัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศ 

อินเดีย 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทนุในบริษัทอื่น และ/หรือประกอบธุรกิจผลติบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก 

ทุนจดทะเบียน 100,000 รูปีอินเดีย ซึ่งเท่ากับประมาณ 50,795 บาท (ทุนของบริษัท ณ วนัจดทะเบียน
จดัตัง้) 

ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 100,000 รูปีอินเดีย ซึ่งเท่ากับประมาณ 50,795 บาท (ทุนของบริษัท ณ วนัจดทะเบียน
จดัตัง้) 

สัดส่วนการถอืหุ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นโดยตรงในสดัสว่นร้อยละ 100 

                                                 
7 Shreekishan Mundhra HUF, D. K. Mundhra HUF และK. L. Mundhra HUF เป็น Hindu undivided family ในขณะที่ Hitesh Plastics 
Private Limited เป็นบริษัทจ ากัดในประเทศอินเดีย ทัง้นี ้สมาชิกของ Shreekishan Mundhra HUF ประกอบด้วย Sushila Devi Mundhra, 
Dinesh Mundhra และ Shreekishan Mundhra โดยมี Shreekishan Mundhra เป็นผู้จดัการ สมาชิกของ D. K. Mundhra HUF ประกอบด้วย 
Rajesh D. Mundhra, Umesh D. Mundhra, Bhagwati Devi Mundhra และ Rekha Rajesh Mundhra โดยมี D. K. Mundhra เป็นผู้ จัดการ 
สมาชิกของ K. L. Mundhra HUF ประกอบด้วย KLM, Chanda Devi Mundhra และ Hitesh Kumar Mundhra โดยมี KLM เป็นผู้ จัดการ  
ทัง้นี ้Hitesh Plastics Private Limited มีผู้ ถือหุ้นที่แท้จริง คือ KLM ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 75.27 Chanda Devi Mundhra ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 11.90 และ Hitesh Kumar Mundhra ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 12.82  
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ปัจจบุนัโครงสร้างการถือหุ้นของ Sunrise เป็นดงันี ้

โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของ Sunrise ณ ปัจจุบนั 

 

ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาด าเนินการ ธุรกรรมจะอยู่ในรูปแบบของการควบรวมกิจการฯ (ซึ่งเป็นทางเลือกที่
บริษัทฯ ประสงค์) หรือการเข้าซือ้หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ทางเลอืกที่ 1 – การควบรวมกิจการฯ 

ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาด าเนินการ Hold Co.จะเป็นนิติบุคคลที่ใช้ในการควบรวมกิจการฯ โดยมีขัน้ตอน 
การด าเนินการดงันี ้

(ก) หลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใต้สญัญาด าเนินการ (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1) เป็นผลส าเร็จ 
เช่น หนว่ยงานท่ีมีอ านาจในประเทศอินเดียได้อนมุตัิการควบรวมกิจการฯ และบริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิ
ให้เข้าท าธุรกรรมจากผู้ ถือหุ้นแล้ว หรือคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ผ่อนผันเง่ือนไขต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว Sunrise จะถูกควบรวมเข้าไปอยู่ใน Hold Co. ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดียและ 
Hold Co. จะแปรสภาพเป็น Merged Co. ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมด ซึ่งรวมถึงธุรกิจ
ของ Sunrise จะถูกโอนไปยัง Merged Co. และหุ้นของ Sunrise จะหายไปอันเนื่องมาจากผลของ 
การควบรวมกิจการฯ ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย 

(ข) จะมีการช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ ขายดังต่อไปนี ้(1) Hold Co. จะช าระค่าตอบแทนฯ (ตามค านิยามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 3.2) ด้วยเงินสดให้แก่ผู้ ขายเท่ากับร้อยละ 80 ของหุ้ นทัง้หมดใน Sunrise และ  
(2) Merged Co. จะออกหุ้นใหม่ในสดัสว่นร้อยละ 20 ให้แก่กลุม่ KLM ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 

Shreekishan 
Mundhra HUF 

Shreekishan 
Mundhra  

Dinesh Kumar 
Mundhra  

D. K.  
Mundhra  

Bhagwati Devi 
Mundhra  

Rajesh Kumar 
Mundhra  

Umesh Kumar 
Mundhra  

D. K. Mundhra 
HUF  

10.62% 0.07% 1.31% 10.14% 0.28% 

1.31% 0.07% 0.18% 

S. K. Mundhra KLM 

Hitesh Kumar 
Mundhra 

K. L. 
Mundhra HUF 

Chanda Devi 
Mundhra 

Hitesh Plastics 
Private Limited D. P. Mundhra 

12.00% 31.36% 

6.32% 7.38% 3.62% 3.33% 12.00% 

 
Sunrise  
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ใน Sunrise ที่จะยงัคงถือหุ้นต่อไป ทัง้นี ้หลงัจากการออกหุ้นใหม่ดงักลา่วให้แก่กลุม่ KLM แล้ว บริษัทฯ จะ
เปลีย่นจากการถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน Hold Co. เป็นหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ใน Merged Co.  

ทัง้นี ้การควบรวมกิจการฯ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจในประเทศอินเดยีก่อน ดงันัน้ ขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ข้างต้นจะด าเนินการได้ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากหนว่ยงานที่มีอ านาจดงักลา่วแล้ว 

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเลือกการควบรวมกิจการฯ นี  ้เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและ 
จากการท าธุรกิจร่วมกนั (Synergy)  

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัจากการควบรวมกิจการฯ จะเป็นดงัตอ่ไปนี ้

โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลังจากการควบรวมกิจการฯ 

  

ทางเลอืกที่ 2 – การเข้าซือ้หุ้น 

ในกรณีที่การควบรวมกิจการฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศอินเดียภายในวันที่ 23 
มิถนุายน 2561 บริษัทฯ จะให้ Hold Co. เข้าซือ้หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ใน Sunrise จากผู้ขาย และกลุม่ KLM จะยงัคงถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 20 ของตนใน Sunrise ในกรณีดงักลา่วนี ้โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นจะเป็นดงัตอ่ไปนี ้

โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลังจากการเข้าซือ้หุ้น (ระยะที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ กลุม่ KLM 

20% 80% 

Merged Co. 

บริษัทฯ 

Hold Co. 

Sunrise 

กลุม่ KLM 

100% 

80% 20% 
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และภายหลังจากการเข้าซือ้หุ้ นตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว Sunrise จะควบรวมกิจการกับ Hold Co. ภายใต้
กระบวนการควบรวมกิจการในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีระบใุนทางเลือกที่ 1 ข้างต้น หรือภายใต้กระบวนการควบรวมกิจการ
แบบอื่นที่จะมีการก าหนดให้เหมาะสมต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่โครงสร้าง 
การถือหุ้นภายหลงัจากการควบรวมกิจการจะมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลังจากการเข้าซือ้หุ้น (ระยะที่ 2) 

  

ทัง้นี ้ข้อตกลงและเง่ือนไขที่ส าคญัของสญัญาด าเนินการที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรม (ทัง้ในรูปแบบของการควบรวม
กิจการฯ หรือการเข้าซือ้หุ้น) สรุปได้ดงันี ้

ค่าตอบแทนที่ช าระให้แก่ผู้ขาย : 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 (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2) ซึ่งจะมีจ านวน
ไมเ่กินคา่ตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรมจ านวน 4,692 ล้าน
รูปีอินเดีย (หรือเทา่กบัประมาณ 2,383 ล้านบาท) 

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : 1. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม (บริษัทฯ 
จะจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ที่  1/2561 ในวันที่  15 
มกราคม 2561) 

2. คณะกรรมการของ Sunrise และ  Hitesh Plastics Private 
Limited จะต้องอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม (ด าเนินการเสร็จสิน้
แล้ว – ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560) 

3. Sunrise จะต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศ
อินเดียเพื่อเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นและประชุมเจ้าหนีเ้พื่อขอ
อนมุตัิการควบรวมกิจการฯ (กรณีการควบรวมกิจการฯ)  

4. Sunrise จะต้องจ าหน่ายธุรกิจผลิตกรอบ LED และรือ้ถอน
เคร่ืองจักรทุกชนิดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจดงักล่าวออกจากสถาน
ประกอบกิจการของตนโดยค่าใช้จ่ายของ Sunrise อย่างไรก็ดี 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อค่าตอบแทนฯ  (อยู่ใน

บริษัทฯ กลุม่ KLM 

20% 80% 

Merged Co. 
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ระหว่างการด าเนินการ ทัง้นี  ้คาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิน้
ภายในเดือนมกราคม 2561 – ข้อมลู ณ วนัที่ 18 ธนัวาคม 2560) 

5. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัเกิดขึน้กบั Sunrise 
เช่น ผลกระทบที่ท าให้ Sunrise ไมส่ามารถประกอบกิจการได้ 
หรือที่ท าให้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่ส าคัญที่ใช้ใน 
การประกอบธุรกิจของ Sunrise ถกูเพิกถอน เป็นต้น (ผู้ขายได้
ยืนยนัว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัเกิดขึน้กับ 
Sunrise – ข้อมลู ณ วนัที่ 18 ธนัวาคม 2560) 

ทัง้นี  ้เ ง่ือนไขบังคับก่อนตามข้อ 2. ถึง 5. ข้างต้นจะต้องเป็น
ผลส าเร็จ หรือได้รับการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวข้องก่อน
หรือในวนัที่ 23 มิถุนายน 2561 (กรณีการควบรวมกิจการฯ) หรือ
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 (กรณีการเข้าซือ้หุ้น) 

วันที่ ต้องได้รับการอนุมัติส าหรับ 
การควบรวมกิจการฯ 

: หากหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศอินเดียไม่อนุมตัิการควบรวม
กิจการฯ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ธุรกรรมจะเปลี่ยนเป็น 
การเข้าซือ้หุ้นแทน 

วันสุดท้ายส าหรับการเข้าซือ้หุ้น  วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 หรือวนัอื่นตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั 

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ส าคัญ : 1. Hold Co. จะต้องวางเงินมดัจ า หรือด าเนินการให้มีการวางเงิน
มัดจ าจ านวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 99 
ล้านบาท8) (“เงนิมัดจ า”) เพื่อเป็นประกนัการช าระค่าตอบแทนฯ 
(ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2) แก่ผู้ ขายในการเข้าท า
ธุรกรรม  โดยเงินมัดจ าดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าตอบแทนฯ (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2) ที่จะต้อง
ช าระแก่ผู้ขาย อยา่งไรก็ดี ผู้ขายอาจริบเงินมดัจ าดงักลา่วได้ใน
ฐานะคา่ธรรมเนียมการบอกเลกิสญัญา (Break Fee) ในกรณีที่ 
Hold Co. ไม่ด าเนินการหรือปฏิเสธที่จะด าเนินการให้ธุรกรรม
เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี ้Hold Co. จะได้รับเงินมัดจ าคืนใน
กรณีทีผู่้ขายผิดสญัญา  

2. ผู้ ขายตกลงที่จะไม่ท าธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ 
Merged Co. หรือ Sunrise แล้วแต่กรณี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อม เป็นเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

                                                 
8 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัเงินสกลุบาททีป่ระกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 13 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่ง 1 ดอลลาร์สหรัฐมีมลูคา่เทา่กบั 33.0899 บาท ซึง่อตัราแลกเปลี่ยนนีจ้ะใช้อ้างอิงตลอดเอกสารฉบบันี ้
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นอกจากนี ้บริษัทฯ และ Hold Co. จะเข้าท าสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ นของ Merged Co. (กรณีการควบรวม 
กิจการฯ) และ/หรือ Sunrise (กรณีการเข้าซือ้หุ้น) กบักลุม่ KLM และ Sunrise (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”) ภายในวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 (บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560) 

ทัง้นี ้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส าคญัของสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นสรุปได้ดงันี ้

คณะกรรมการ : คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึง่บริษัทฯ เสนอช่ือแตง่ตัง้จ านวน 
3 ท่าน และกรรมการซึ่งกลุ่ม KLM เสนอช่ือแต่งตัง้จ านวน 2 ท่าน อย่างไรก็ดี  
หากกลุ่ม KLM ถือหุ้นในสดัส่วนน้อยกว่า (1) ร้อยละ 15 ให้กลุ่ม KLM มีสิทธิ
เสนอช่ือแต่งตัง้กรรมการเพียง 1 ท่าน และ (2) ร้อยละ 10 กลุ่ม KLM จะไม่มี
สทิธิเสนอช่ือแตง่ตัง้กรรมการ ทัง้นี ้สดัสว่นกรรมการซึง่บริษัทฯ เสนอช่ือแตง่ตัง้
ไมส่อดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ นัน้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการใช้
ความรู้และประสบการณ์ของกลุม่ KLM ในการด าเนินธุรกิจ 

องค์ประชุมคณะกรรมการและ
การออกเสียงลงคะแนนใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการ 

: องค์ประชมุจะต้องประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น โดยจะต้องมีกรรมการ
ที่บริษัทฯ เสนอช่ือแต่งตัง้จ านวน 1 ท่าน และกรรมการที่กลุ่ม KLM เสนอช่ือ
แตง่ตัง้จ านวนอีก 1 ทา่นเข้าประชมุ ทัง้นี ้เว้นแต ่กลุม่ KLM จะถือหุ้นในสดัสว่น
น้อยกว่าร้อยละ 10 ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุมและมีการเลื่อนประชุม
โดยจดัการประชุมขึน้ใหม่ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมในการประชุม
ครัง้ที่เลือ่นออกไปจึงจะถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุ 

การลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากกรรมการที่บริษัทฯ เสนอช่ือแต่งตัง้ด้วย 1 เสียง โดยประธาน
กรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด อย่างไรก็ดี ส าหรับการลงมติในเร่ืองส าคัญ 
(Fundamental Issues) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่กลุ่ม 
KLM เสนอช่ือแตง่ตัง้ด้วย 1 เสยีง เว้นแต ่กลุม่ KLM จะถือหุ้นในสดัสว่นน้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ทัง้นี ้เร่ืองส าคญัรวมถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

• การเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิและ/หรือข้อบงัคบั 

• การออก ซือ้ ไถ่ถอน หรือเปลี่ยนแปลงทนุของบริษัท ซึ่งรวมถึง การออกหุ้น
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ เว้นแต่ การออกหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่บริษัทฯ (ถ้ามี)   
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• การได้มาซึง่หุ้น ทรัพย์สนิ หรือธุรกิจของบคุคลภายนอก เว้นแต ่การได้มาซึง่
หลกัทรัพย์ซือ้คืน (Treasury Securities) ซึ่งมีมลูค่าไม่เกิน 5 ล้านรูปี (หรือ
เท่ากบัประมาณ 3 ล้านบาท) และการได้มาซึง่ทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจ
ปกติหรือภายใต้วงเงินคา่ใช้จา่ยเพื่อการลงทนุท่ีได้รับการอนมุตัิจ านวน 400 
ล้านรูปี (หรือเทา่กบัประมาณ 203 ล้านบาท) ตอ่ปี เป็นต้น 

• การเปลีย่นแปลงธุรกิจ  

• การให้เงินกู้ ยืม การเข้าค า้ประกัน หรือการเข้าชดใช้ค่าเสียหาย เว้นแต่  
เป็นการด าเนินธุรกิจปกติ และ 

• การรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการช าระบญัชี 

อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แล ะ 
การออกเสียงลงคะแนนใน 
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

: องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นจ านวน 2 ท่าน และจะต้องมีตวัแทนจาก
บริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน และตวัแทนจากกลุ่ม KLM จ านวนอีก 1 ท่านเข้าประชุม  
ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุมและมีการเลื่อนประชุมโดยจดัการประชุมขึน้ใหม่ 
ให้ผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึง่ ซึง่จะต้องมีตวัแทนจากบริษัทฯ จ านวน 1 ทา่น เข้าประชุม
ในการประชมุครัง้ที่เลือ่นออกไปจึงจะถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุ 

การลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากโดยจะต้องได้รับคะแนนเสยีง
เห็นชอบจากบริษัทฯ หรือตวัแทนจากบริษัทฯ ด้วย 1 เสียง โดยประธานในที่
ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด อย่างไรก็ดี ส าหรับการลงมติในเร่ืองส าคัญ 
(ตามที่ได้อธิบายข้างต้น) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกลุ่ม KLM 
ด้วย 1 เสยีง ทัง้นี ้เว้นแต ่กลุม่ KLM จะถือหุ้นในสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 10 

ข้อจ ากัดการโอนหุ้น : • ห้ามคู่สญัญาโอนหุ้นให้แก่บคุคลภายนอก (เว้นแต่บคุคลที่มีความสมัพนัธ์
กับคู่สัญญา) ภายในระยะเวลาห้ามโอนหุ้ นตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ระหวา่งผู้ ถือหุ้น 

• หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาห้ามโอนหุ้นแล้ว ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นให้แก่
บคุคลภายนอก (เว้นแต่บคุคลที่มีความสมัพนัธ์กบัคู่สญัญา) จะต้องเสนอขาย
หุ้ นดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายอื่น ๆ ก่อนการเสนอขายหุ้ นดังกล่าวแก่
บคุคลภายนอก โดยที่ผู้ ถือหุ้นจะต้องโอนขายหุ้นที่ตนถืออยูท่ัง้หมดเทา่นัน้ ทัง้นี ้
ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ เสนอขายหุ้นดงักล่าว กลุ่ม KLM อาจใช้สิทธิขายหุ้ น
ของตนไปในคราวเดียวกัน (Tag-along) โดยบริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้
บุคคลภายนอกซือ้หุ้นทัง้หมดของกลุ่ม KLM ไปในคราวเดียวกันกับหุ้ นของ
บริษัทฯ อนึ่ง ราคาของหุ้นที่ซือ้ขายไปในคราวเดียวกนันีจ้ะต้องเป็นราคาที่สงู
กว่าระหว่าง (ก) ราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) (ตามค านิยามที่
ก าหนดไว้ ด้านล่างนี )้ และ (ข) ราคาซื อ้ขายหุ้ นที่บริษัทฯ ขายให้แก่
บคุคลภายนอก 
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ทัง้นี ้ราคาตลาดยุติธรรม (“ราคาตลาดยุติธรรม”) จะค านวณจากสูตร
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มูลค่ากิจการของ Merged Co. หรือ มูลค่ากิจการของ Sunrise (แล้วแต่
กรณี) ณ วันที่ก าหนด ซึ่งมูลค่ากิจการดังกล่าวจะก าหนดโดยบริษัท 
ผู้ท าบญัชีภายนอก ซึง่อาจมีการปรับปรุงมลูคา่บางประการ 

(ข) บวกเงินทนุหมนุเวียนสว่นเกิน หรือหักด้วยเงินทนุหมนุเวียนสว่นขาดที่ได้
จากการค านวณ  

(ค) หักด้วยหนีส้นิสทุธิ ณ วนัที่ก าหนด 

(ง) บวก จ านวนเงินบวกกลบั (Add Back Amounts) (ตามค านิยามในสญัญา
ระหวา่งผู้ ถือหุ้น) 

(จ) คูณด้วยสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ KLM 

• หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาห้ามโอนหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนหุ้นทัง้หมดของตน
ให้แก่บุคคลภายนอกและบังคับให้กลุ่ม KLM ขายหุ้นทัง้หมดของตนไปใน
คราวเดียวกนักบัหุ้นของบริษัทฯ อนึง่ ราคาของหุ้นที่ซือ้ขายไปในคราวเดียวกนั
นีจ้ะต้องเป็นราคาที่สงูกว่าระหว่าง (ก) ราคาตลาดยตุิธรรม และ (ข) ราคาซือ้
ขายหุ้นที่บริษัทฯ ขายให้แก่บคุคลภายนอก 

สิ ท ธิ ใ น ก า ร ข า ย หุ้ น  (Put 
Option)9 

: กลุ่ม KLM มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ซือ้หุ้นทัง้หมดของตนใน Merged Co. หรือใน 
Sunrise (แล้วแต่กรณี) ในปี 2564 ในราคาซือ้ขายตามสิทธิ (Option Price) 
(“ราคาซือ้ขายตามสิทธิ”) 

ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายตามสทิธิจะค านวณจากสตูรดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มูลค่ากิจการของ Merged Co. หรือ มูลค่ากิจการของ Sunrise (แล้วแต่
กรณี) ซึ่งจะเท่ากบัค่าเฉลี่ยของก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม
ราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจ าหนา่ย (EBITDA) (ไมร่วมรายการพิเศษ) ส าหรับรอบ
ปีบญัชี 2562-2563 และ 2563-2564 คูณด้วย 8  

(ข) บวกเงินทนุหมนุเวียนสว่นเกิน หรือหักด้วยเงินทนุหมนุเวียนสว่นขาดที่ได้
จากการค านวณ  

(ค) หักด้วยหนีส้นิสทุธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

(ง) บวก จ านวนเงินบวกกลบั (Add Back Amounts) (ตามค านิยามในสญัญา
ระหวา่งผู้ ถือหุ้น) 

(จ) คูณด้วยสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ KLM 

                                                 
9 บริษัทฯ ประสงค์จะได้มาซึง่หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ใน Merged Co. หรือ Sunrise และต้องการให้กลุม่ KLM คงถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 ตอ่ไป
เน่ืองจากกลุ่ม KLM เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจในประเทศอินเดีย อย่างไรก็ดี ข้อก าหนดเก่ียวกับสิทธิ 
ในการขายหุ้นหรือสิทธิในการซือ้หุ้น เป็นเงื่อนไขปกติของสญัญาซือ้ขายหุ้นเพื่อให้ทางออกแก่คูส่ญัญาในกรณีที่คูส่ญัญาไมป่ระสงค์จะลงทนุต่อไป 
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ทัง้นี ้หากกลุ่ม KLM ไม่ใช้สิทธิในการขายหุ้นดังกล่าวในปี 2564 กลุ่ม KLM 
อาจใช้สิทธิในการขายหุ้นดงักล่าวอีกครัง้หนึ่ง ณ เวลาใด ๆ ระหว่างปี 2567 
และปี 2568 ในราคาตลาดยตุิธรรม  

สิ ท ธิ ใ น ก า ร ซื ้ อ หุ้ น  (Call 
Option)10 

: ในกรณีทีก่ลุม่ KLM ไมใ่ช้สทิธิในการขายหุ้นทัง้หมดของตนให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ 
มีสิทธิขอให้กลุ่ม KLM ขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ในราคาซือ้ขายตามสิทธิ 
ในปี 2564 หรือในราคาตลาดยตุิธรรม ณ เวลาใด ๆ ระหวา่งปี 2567 และปี 2568 

การได้มาซึ่งหุ้นโดยวิธีการอื่น
ของบริษัทฯ 

: บริษัทฯ อาจมีสิทธิซือ้หรืออาจถูกก าหนดให้ซือ้หุ้ นทัง้หมดของกลุ่ม KLM  
ในกรณีอื่น ๆ เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมในบริษัทฯ หรือ  
บริษัทฯ ผิดสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น โดยที่ราคาซือ้ขายหุ้นในแต่ละกรณีจะคิด
ค านวณจากมลูคา่กิจการของ Merged Co. หรือ Sunrise (แล้วแตก่รณี) ซึง่อาจมี
การปรับปรุงมลูคา่บางประการตามที่ก าหนดในสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น 

3.2 ขนาดของรายการ 

ตามสญัญาด าเนินการ Hold Co. ตกลงจะช าระค่าตอบแทนเป็นจ านวนเท่ากับร้อยละ 80 ของ (1) มลูค่ากิจการ
รวมของ Sunrise (2) หักด้วยหนีส้ินสทุธิ (3) บวกเงินทนุหมนุเวียนสว่นเกินท่ีค านวณแล้ว หรือ หักด้วยเงินทนุหมนุเวียน
สว่นขาดที่ค านวณแล้ว (ข้อ (1) ถึง (3) รวมเรียกวา่ “มูลค่าเบือ้งต้น”) (4) บวกดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 11 ตอ่ปี ซึง่ค านวณ
จากมูลค่าเบือ้งต้น ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 หรือวนัอื่นตามที่คู่สญัญาตกลงกัน (“วัน Cut-off”) 
จนถึงวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์11 (5) หักด้วยจ านวนเงินปันผลหรือเงินใด ๆ ท่ีได้มีการจ่าย หรือมลูค่าของทรัพย์สินใด ๆ ที ่
Sunrise จ าหนา่ยไปซึง่เป็นการผิดข้อสญัญารักษาสถานะ (Standstill Covenant) ภายใต้สญัญาด าเนินการ หรือต้นทนุหรือ
ค่าใช้จ่าย ใด ๆ ที่ Sunrise ก่อให้เกิดขึน้ตัง้แต่วนั Cut-off อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ จากการตรวจสอบ
สถานะ (Due Diligence Conditions) (รวมเรียกว่า “ค่าตอบแทนฯ”) ให้แก่ผู้ ขายในวันที่การควบรวมกิจการฯ หรือ 
การเข้าซือ้หุ้นเสร็จสมบรูณ์ โดยจ านวนค่าตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรมจะเป็นจ านวนไมเ่กิน 4,692 ล้านรูปีอินเดีย 
(หรือเท่ากบัประมาณ 2,383 ล้านบาท) ซึ่งแบ่งออกเป็นมลูคา่กิจการในสดัสว่นร้อยละ 80 ของ Sunrise จ านวน 4,248 ล้าน
รูปีอินเดีย (หรือเท่ากับประมาณ 2,158 ล้านบาท) ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนที่มีการปรับปรุงในสดัส่วนร้อยละ 80 
จ านวน 80 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเทา่กบัประมาณ 41 ล้านบาท) ประมาณการคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ทัง้หมดจ านวน 200 ล้านรูปี
อินเดีย (หรือเท่ากับประมาณ 102 ล้านบาท) และประมาณการค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการ (เช่น อากร
แสตมป์ และคา่ธรรมเนียมหนว่ยงานราชการ) จ านวน 164 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเทา่กบัประมาณ 83 ล้านบาท) อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นท่ีเหลืออยู่ในสดัสว่นร้อยละ 20 จากกลุม่ KLM ในอนาคต บริษัทฯ จะถือว่าการได้มาซึง่หุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 20 ดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในอนาคต และบริษัทฯ จะน ามลูค่าของสิ่งตอบแทน

                                                 
10 ดเูชิงอรรถ 9 
11 วนั Cut-off เป็นวนัที่ผู้ ขายจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือผลก าไรของ Sunrise ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ Sunrise อีกต่อไป เช่น ไม่สามารถรับเงินปันผล
ที่มาจากผลก าไรตัง้แต่วนั Cut-off ได้ อย่างไรก็ตาม Hold Co. จะช าระค่าตอบแทนฯ (ซึ่งรวมถึงมลูค่าเบือ้งต้น) ให้กับผู้ขายในวนัที่ธุรกรรม
เสร็จสมบูรณ์ ดงันัน้ จึงมีการตกลงให้ Hold Co. จ่ายดอกเบีย้ร้อยละ 11 ต่อปีบนมลูค่าเบือ้งต้น นับตัง้แตว่นั Cut-off จนถึงวนัที่ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณ์ให้แก่ผู้ ขาย เพื่อเป็นการชดเชยต้นทุนค่าเสียโอกาสให้กับผู้ ขายที่ไม่ได้รับช าระมลูค่าเบือ้งต้น ในวัน Cut-off ซึ่งแนวทางการจ่าย
ดอกเบีย้ดงักลา่วถือได้วา่เป็นแนวปฏิบตัิปกติที่พบกนัแพร่หลายในธุรกรรมการซือ้ขายกิจการ 
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ทัง้หมดที่จ่ายตามความเป็นจริงส าหรับการได้มาซึ่งหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ดงักลา่วมาค านวณขนาดรายการเพื่อปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปส าหรับรายการได้มาดงักลา่วตอ่ไป 

เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่ได้ซือ้ธุรกิจผลิตกรอบ LED ของ Sunrise ข้อมูลทางการเงินของ Sunrise ที่บริษัทฯ 
น ามาใช้ค านวณขนาดรายการจึงไม่รวมถึงธุรกิจผลิตกรอบ LED ดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านวณขนาดรายการของ
ธุรกรรมตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินที่สอบทานแล้วล่าสดุของ
บริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ Sunrise ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 256012 

ทัง้นี ้การค านวณขนาดรายการของธุรกรรม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 

ขนาดของรายการ = (NTA ของ Sunrise × 80%) × 100

NTA ของบริษัทฯ
 

 = (823 ล้านบาท × 80%) × 100

1,040 ล้านบาท
 

 = ร้อยละ 63.32 

(2) ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 

ขนาดของรายการ = (ก าไรสทุธิจากการลงทนุใน Sunrise × 80%) × 100

ก าไรสทุธิของบริษัทฯ
 

 = (165 ล้านบาท × 80%) × 100

121 ล้านบาท
 

 = ร้อยละ 109.22 

(3) ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีจา่ยไป × 100

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
 

 = 2,383 ล้านบาท  × 100 

1,250 ล้านบาท
 

 = ร้อยละ 190.65 

(4) ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่ออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ 

เกณฑ์นีไ้มส่ามารถใช้ค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไมไ่ด้ออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระราคา 

                                                 
12 ภายหลงัวนัที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวนัที่เปิดเผยข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี ้Sunrise ไม่มีธุรกรรมที่มีนยัส าคญันอกเหนือจากการประกอบ
ธุรกิจปกติแตอ่ยา่งใด 
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สรุปรายละเอียดของการค านวณขนาดรายการ 

เกณฑ์การค านวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ) 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 63.32 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 109.22 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 190.65 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่ออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ ไมส่ามารถค านวณได้ 

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 
190.65 ดงันัน้ ธุรกรรมนีจ้ึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป กลา่วคือ รายการซึง่มี
ขนาดสงูกว่าร้อยละ 100 และถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์โดยอ้อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนีเ้ข้าข่าย
ได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึและเสริมกนัละกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้บริษัทฯ และ Sunrise ประกอบธุรกิจเดียวกัน กล่าวคือ ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง นอกจากนี ้ 
ทัง้สองบริษัทตา่งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายกนัดงัตอ่ไปนี ้

• วตัถุดิบ ทัง้สองบริษัทใช้เม็ดพลาสติก (Plastic Resin) เช่น PET และ PP เม็ดพลาสติกผสมสี (Color 
Masterbatch) และสย้ีอม (Colorant) เป็นวตัถดุิบหลกั 

• กระบวนการผลติ ทัง้สองบริษัทใช้กระบวนการผลิตแบบเดียวกนั ซึง่รวมถึงการฉีดพลาสติก การเป่าขึน้รูป 
และการฉีดเป่าแล้วยืด (Injection Stretch Blow Molding หรือ ISBM) และใช้เคร่ืองจกัรชนิดเดียวกนั 

• ผลติภณัฑ์ ทัง้สองบริษัทผลติสนิค้าบรรจภุณัฑ์พลาสติกแข็ง 

• ลกูค้า ลกูค้าสว่นใหญ่ของทัง้สองบริษัทอยูใ่นอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม เภสชักรรม หรือสินค้า
อปุโภคบริโภคจ าหนา่ยเร็ว (Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG) 

ด้วยเหตนุี ้ธุรกิจที่จะได้มาจึงเป็นธุรกิจเดียวกนักบัธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกแข็งและไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงในธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้วตัถุประสงค์หลกัของการเข้าท าธุรกรรมคือเพื่อด าเนินการตามกลยทุธ์ในการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลก าไรที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะยงัคงด าเนินธุรกิจ
ผลติบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติกแข็งภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม 
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3. กลุม่บริษัทยงัคงด ารงคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนด ารงสถานะการเป็นบริษัท 
จดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่บริษัทยงัคงจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ดงัตอ่ไปนี ้

หลกัเกณฑ์ บริษทัฯ (ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม) 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทจด
ทะเบียนจะต้อง 

ก. มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้าม หรือลกัษณะ
ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความ
ไว้วางใจให้บริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้ น
ต า ม ก ฏ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ 
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

ข. ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ค า สั่ ง  ม ติ คณะก ร ร ม ก า ร  ห รื อ ข้ อ ต กล ง 
การจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนหนั ง สื อเ วี ยนท่ีตลาดหลักท รั พย์ ฯ 
ก าหนดให้ถือปฏิบตัิท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ลงทนุหรือการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ 

กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ต่าง มีคุณสมบัติตามหลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนดทั ง้ สอง
หลกัเกณฑ ์

 

2. กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนจะต้องเป็นกรรมการอิสระและบริษัทจดทะเบียน
จะต้องมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทัง้หมด
อย่างน้อย 3 ทา่น 

ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ 
ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 3 ทา่น  

3. ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีปัจจุบันของ Sunrise คือ Jain Vijay & 
Company ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ 
จะด าเนินการให้ SR Batliboi & Co. ซึง่เป็นบริษัทสมาชิกของ 
Ernst & Young ในประเทศอินเดียเป็นผู้ สอบบัญชีของ 
Merged Co. หรือ Sunrise ตอ่ไป 

4. ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของบริษัท
จดทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทฯ  
ได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของ Sunrise จาก 
การตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่าไม่ มีประเด็นท่ี เป็น
สาระส าคญั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้ระบบการควบคุม
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หลกัเกณฑ์ บริษทัฯ (ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม) 

ภายในของ Merged Co. หรือ Sunrise เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือ
ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องหลงัจากธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

5. บ ริ ษั ท จดทะ เ บี ย นแล ะบ ริ ษั ท ย่ อ ย ต้ อ ง ไ ม่ มี 
ค ว าม ขั ด แ ย้ ง ท า ง ผ ลป ร ะ โ ย ช น์  (ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ ถื อหุ้ น ร ายใหญ่ ) ตาม ท่ี ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

จะไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด แม้ว่าบริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) (“IVL”) ซึ่งเป็นบริษัท
จดทะเบียนซึง่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เช่นเดียวกัน แต่ผลิตภัณฑ์ของ IVL แตกต่างจากผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ เน่ืองจาก IVL มุ่งผลิตขวดพลาสตกิท่ีแตกตา่งจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และรายได้ของ IVL จากการผลิต 
บรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากพลาสติกมีจ านวนไม่สูงมาก อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจาก IVL เป็นหนึ่งในผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) ให้แก่
บริษัทฯ ดังนัน้ จึงจะยังคงมีรายการระหว่างกันระหว่าง 
บริษัทฯ และ IVL ต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่ และการเข้าท ารายการดงักล่าว
เป็นการเข้าท ารายการเสมือนหนึ่งว่าเป็นการท ารายการกับ
บุ คคลภายนอก (Arm-length Basis)  และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. หรือไม่ ซึง่จะมีการรายงาน
ตอ่ไปยงัคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย 

6. บริษั ทจดทะเบี ยนจะต้ อง มี คุณสมบัติ ใ น ด้ าน 
การกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจ านวนผู้
ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าวต้องถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทนุ
ช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ณ วันท่ี 29 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้ นรายย่อย
ทัง้หมด 859 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 27.1 
ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ 

7. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกองทุนส ารองเลีย้งชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานของ
บริษัทฯ ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

หลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมของกลุม่บริษัทภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรมแล้ว บริษัทฯ  
เห็นวา่กลุม่บริษัทยงัคงด ารงคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 
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4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอ านาจการควบคุมบริษัทฯ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจาก
การแต่งตัง้กรรมการเพื่อแทนที่กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยงัคงเป็น
เหมือนเดิม 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
เก่ียวกบัธุรกรรมและจดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา
ตอ่ไป ในการนี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

ชื่อบริษัท Sunrise Containers Limited 

จัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศ 

อินเดีย 

ประเภทของบริษัท บริษัทมหาชนจ ากดัทีไ่มไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

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

ทุนจดทะเบียน 150 ล้านรูปีอินเดีย หรือเทา่กบัประมาณ 76 ล้านบาท 

ทุนช าระแล้ว 89.1 ล้านรูปีอินเดีย หรือเทา่กบัประมาณ 45 ล้านบาท 

4.1 ธุรกิจของ Sunrise 

 Sunrise จดัตัง้ขึน้ในปี 2532 โดย KLM ณ เมืองมมุไบ ประเทศอินเดีย โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตหลอดพรีฟอร์มและ
บรรจุภณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก PET และ PP คุณภาพสงูที่ใหญ่เป็นอนัดับที่สามในประเทศอินเดีย โดยเป็นบรรจุภัณฑ์
ส าหรับสินค้าเภสชักรรม สินค้า FMCG ผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนตวั และสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศอินเดีย นอกจากนี ้
Sunrise ยงัผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก เช่น ขวดโหลและขวดน า้ ภายใต้แบรนด์ “Sunpet” ของตนเอง 
ปัจจบุนั Sunrise มีโรงงานผลติในประเทศอินเดียทัง้หมด 4 แหง่ ได้แก่ Umbergaon, Haridwar, Silvassa และ Dadra ซึง่
มีก าลงัการผลติหลอดพรีฟอร์มและบรรจภุณัฑ์รวมทัง้สิน้ประมาณ 44,000 เมตริกตนัตอ่ปี นอกจากนี ้Sunrise ยงัท าธุรกิจ
ผลิตกรอบ LED ด้วย อย่างไรก็ดี ธุรกิจผลิตกรอบ LED จะไม่ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนี ้และธุรกิจที่จะได้จาก 
การเข้าท าธุรกรรมคือธุรกิจผลติหลอดพรีฟอร์มและบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก PET และ PP 

34



 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 
 

4.2 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญของ Sunrise 

รอบปีบัญชีของ Sunrise เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ทัง้นี ้ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญัของ 
Sunrise อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ Sunrise ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 31 มีนาคม 2559 และ 31 มีนาคม 
2560 สรุปได้ดงันี ้

สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะทางการเงินของ Sunrise (ไมร่วมถงึธุรกิจผลติกรอบ LED) 

ที่มา  รายงานการตรวจสอบสถานะบริษัท (Vendor Due Diligence Report) ซึ่งได้รับจาก Sunrise และ
จดัเตรียมโดย Ernst & Young LLP ในประเทศอินเดีย 

หมายเหต ุ Net block คือมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมสินทรัพย์หรืองานระหว่าง
ก่อสร้าง (Capital Work in Progress หรือ Construction in Progress) 

รายละเอียด 

หน่วย: ล้านรูปีอินเดีย หน่วย: ล้านบาท 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2558 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2559 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2560 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2558 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2559 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2560 

เงนิสดและเงนิ
คงเหลอืในบัญชี
ธนาคาร 

63 8 6 32 4 3 

ลูกหนีก้ารค้า 333 336 457 169 171 232 

สินค้าคงเหลอื 192 285 391 98 145 199 

Net block 923 1,086 1,272 469 552 646 

- สนิทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

0.7 0.6 0.8 0.3 0.3 0.4 

รวมทรัพย์สนิ 1,707 2,018 2,362 867 1,025 1,200 

เจ้าหนีก้ารค้า 69 82 75 35 41 38 

เงนิกู้ยมื 335 405 451 170 206 229 

รวมหนีส้นิ 569 677 741 289 344 377 

ทุนเรือนหุ้น 89 89 89 45 45 45 

เงนิส ารองและ
ส่วนเกนิทุน 

1,050 1,252 1,532 533 636 778 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,139 1,341 1,621 578 681 825 
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สรุปสาระส าคญัของงบก าไรขาดทนุของ Sunrise (ไมร่วมถึงธุรกิจผลติกรอบ LED) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที่มา  รายงานการตรวจสอบสถานะบริษัท (Vendor Due Diligence Report) ซึ่งได้รับจาก Sunrise และ
จดัเตรียมโดย Ernst & Young LLP ในประเทศอินเดีย 

ภาระผกูพนั (Contingent Liabilities) ของ Sunrise ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้

ภาระผูกพัน หน่วย: ล้านรูปีอินเดีย หน่วย: ล้านบาท 

เงินค า้ประกนัธนาคาร 28 14 

ภาษีศลุกากร/ภาษีบริการท่ีอยูร่ะหวา่งการโต้แย้ง 18 9 

รายจา่ยฝ่ายทนุในอนาคต (Capital Commitment) 5 3 

รวม 51 26 

ทัง้นี ้ภาระผกูพนัของ Sunrise ทีส่รุปข้างต้นจะไมม่ีผลกระทบใด ๆ ตอ่คา่ตอบแทนฯ  

รายละเอียด 

หน่วย: ล้านรูปีอินเดีย หน่วย: ล้านบาท 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2558 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2559 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2560 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2558 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2559 

สิน้สุดวนัที่ 
31 มีนาคม 

2560 

รายได้สุทธิ 2,941 3,005 3,329 1,494 1,527 1,691 

ต้นทุนขาย 2,386 2,219 2,445 1,212 1,127 1,242 

ก าไรขัน้ต้น 556 786 884 282 399 449 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

282 332 418 143 169 213 

EBITDA 398 599 661 202 304 336 

รายได้อื่น ๆ  15 8 20 8 4 10 

ก าไรก่อนหัก
ดอกเบีย้และภาษี 
(EBIT) 

289 462 486 147 235 247 

ต้นทุนทางการเงนิ 51 52 26 26 26 13 

ค่าใช้จ่ายภาษี 72 125 134 37 64 68 

ก าไรสุทธิ  166 285 325 84 145 165 
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4.3  คณะกรรมการและผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการ 

กรรมการปัจจุบันของ Sunrise กรรมการของ Merged Co. หรือ Sunrise  
(แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรม13 

1. KLM (กรรมการ) 1. Kevin Qumar Sharma 

2. D. K. Mundhra (กรรมการ) 2. Aradhana Lohia Sharma 

3. D. P. Mundhra (กรรมการ) 3. บริษัทฯ จะเสนอช่ือแตง่ตัง้ตอ่ไป 

4. Hitesh Kumar Mundhra (กรรมการ) 4. KLM 

5. Sudha Rathi (กรรมการอิสระ) 5. Hitesh Kumar Mundhra 

6. Rajesh Jain (กรรมการอิสระ)  

 ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ถอืหุ้นปัจจุบันของ Sunrise ผู้ถอืหุ้นของ Merged Co. หรือ Sunrise  
(แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรม 

ชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ ชื่อ (Merged Co. กรณี 
การควบรวมกิจการฯ) 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Shreekishan Mundhra HUF 6,000 0.07 1. บริษัทฯ (และ/หรือบคุคลที่ 
บริษัทฯ ก าหนด) 

7,128,000 80.00 

2. Shreekishan Mundhra 946,200 10.62 2. S. K. Mundhra 178,200 2.00 

3. Dinesh Kumar Mundhra 117,000 1.31 3. KLM 718,286 8.06 

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 1.31    

7. D. K. Mundhra HUF 6,000 0.07 รวมกลุม่ KLM ตาม 2.-5. 1,782,000 20.00 

8. Rajesh Kumar Mundhra 16,200 0.18 รวม 8,910,000 100 

 

                                                 
13 นอกจากนี ้อาจมีการแตง่ตัง้กรรมการอิสระอีก 2 ทา่น หากจ าเป็น ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดียที่เก่ียวข้อง 
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ผู้ถอืหุ้นปัจจุบันของ Sunrise ผู้ถอืหุ้นของ Merged Co. หรือ Sunrise  
(แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรม 

ชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ ชื่อ (Sunrise กรณีการเข้า
ซือ้หุ้น)14 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

9. S. K. Mundhra 1,069,200 12.00 1. Hold Co. (และ/หรือบคุคลที่ 
Hold Co. ก าหนด) 

7,128,000 80.00 

10. KLM 2,794,060 31.36 2. S. K. Mundhra 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    

15. D. P. Mundhra 1,069,200 12.00 รวมกลุม่ KLM ตาม 2.-5. 1,782,000 20.00 

รวม 8,910,000 100.00 รวม 8,910,000 100.00 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงนิ 

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมจะไม่เกินค่าตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรม ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามข้อ 3.2 ข้างต้น 

5.2 เงื่อนไขการช าระเงนิ  

Hold Co. จะช าระค่าตอบแทนฯ ให้แก่ผู้ ขายในวันที่การควบรวมกิจการฯ หรือการเข้าซือ้หุ้ นเสร็จสมบูรณ์ 
นอกจากนี ้Hold Co. จะต้องวางเงินมดัจ า หรือด าเนินการให้มีการวางเงินมดัจ าเพื่อเป็นประกันการช าระค่าตอบแทนฯ  
โดยเงินมัดจ าดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนฯ อย่างไรก็ดี ผู้ ขายอาจริบเงินมัดจ าดังกล่าวได้ในฐานะ
ค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสญัญา ในกรณีที่ Hold Co. ไม่ด าเนินการหรือปฏิเสธที่จะด าเนินการให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
ภายในวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 นอกจากนี ้Hold Co. จะได้รับเงินมดัจ าคืนในกรณีที่ผู้ขายผิดสญัญา 

                                                 
14 รายชื่อผู้ ถือหุ้นของ Sunrise เป็นรายชื่อผู้ ถือหุ้นของ Sunrise ก่อนการควบรวมกิจการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพื่อแปรสภาพเป็น 
Merged Co. โดยรายชื่อผู้ ถือหุ้นภายหลงัจากการควบรวมกิจการดังกล่าวจะมีรายละเอียดคล้ายคลึงกับรายชื่อผู้ ถือหุ้นของ Merged Co. ที่
ระบขุ้างต้น 

38



 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 
 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

มูลค่าของหุ้ นใน Merged Co. หรือ Sunrise (แล้วแต่กรณี) ที่จะได้มาจากการเข้าท าธุรกรรมจะไม่เกิน
คา่ตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรม ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2 ข้างต้น 

7. เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมนัน้ คือราคาที่บริษัทฯ และผู้ ขายได้เจรจาและ 
ตกลงกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้วิธีอตัราสว่นมลูคา่กิจการ ตอ่ EBITDA (EV/EBITDA Multiple Method) โดยใช้อตัราสว่นมลูคา่กิจการ
ตอ่ EBITDA ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงั (LTM EV/EBITDA) ที่ 8.03 เทา่ ซึง่อ้างอิงจากอตัราสว่นดงักลา่วของบริษัทใน
ธุรกิจที่คล้ายคลงึกนัทัว่โลกซึง่มีคา่เฉลี่ยของอตัราสว่นมลูค่ากิจการต่อ EBITDA ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงัอยู่ที ่10.1 
เท่า ในการนี ้เมื่อค านึงถึง EBITDA ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนของ Sunrise (โดยไม่รวมธุรกิจผลิตกรอบ LED) ณ เดือนมีนาคม 
2560 ซึ่งมีมูลค่า 661 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเท่ากับประมาณ 336 ล้านบาท) และ LTM EV/EBITDA ของ Sunrise ที่ 8.03 เท่า  
จะสามารถประมาณมลูคา่กิจการทัง้หมดของ Sunrise ได้ที่ 5,310 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเทา่กบัประมาณ 2,697 ล้านบาท)  

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

ผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ มีดงันี ้

1) เพื่อให้มีฐานลกูค้ากลุม่ใหมท่ี่มีความหลากหลายยิ่งขึน้ 

ปัจจุบนั ฐานลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้า FMCG โดยบริษัทฯ มี
ลกูค้าโดยรวมประมาณ 100 ราย โดยร้อยละ 79 ของรายได้ของบริษัทฯ มาจากลกูค้า 10 อนัดบัแรก ในทาง
กลบักนั ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่บริษัทชัน้น าของโลกด้าน FMCG ให้ความสนใจอยา่งมากโดย Sunrise 
มีลกูค้ามากกว่า 1,000 ราย ซึ่งสว่นใหญ่เป็นบริษัท FMCG ที่มีช่ือเสียงในระดบัสากล ทัง้นี ้ร้อยละ 25 ของ
รายได้ของ Sunrise มาจากลกูค้า 10 อนัดบัแรก ดงันัน้ การเข้าท าธุรกรรมจะท าให้บริษัทฯ เสนอผลิตภณัฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลกูค้าทัง้ในประเทศไทยและประเทศอินเดีย เพิ่มฐานลกูค้าของบริษัทฯ ให้มีมากกว่า 
1,000 ราย และลดรายได้ที่มาจากลกูค้า 10 อนัดบัแรกเหลอืเพียงร้อยละ 42 ของรายได้ของบริษัทฯ  

2) เพื่อยกระดบัขีดความสามารถและก าลงัการผลติของบริษัทฯ 

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ บริษัทฯ และ Sunrise ต่างมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการหล่อพลาสติกแข็ง
ส าหรับใช้อปุโภคบริโภค (Consumer Rigid Plastic Molding Technologies) เป็นหลกั โดยทัง้สองบริษัทตา่งมี
ความสามารถและความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมนี ้นอกจากนี ้การออกแบบ ระบบและกระบวนการผลติ และ
โครงสร้างพืน้ฐานของโรงงานของ Sunrise ล้วนเป็นไปตามมาตรฐานในระดบัสากล ในขณะที่บริษัทฯ มีความ
พยายามที่จะพัฒนาให้โรงงานของบริษัทฯ มีมาตรฐานในระดบัสากลเช่นกัน ซึ่งการเข้าท าธุรกรรมนีจ้ะ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความช านาญ ตลอดจนงานวิจัยและการพฒันา ซึ่งจะยกระดบัให้ทัง้สอง
บริษัทมีความเช่ียวชาญและมีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับวา่สามารถผลติและออกแบบบรรจภุณัฑ์พลาสติกแข็งได้
ดีที่สดุ และสามารถพฒันาคณุภาพของสนิค้าจากการพฒันาโรงงานของทัง้สองบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 
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3) เพื่อขยายสายผลติภณัฑ์ 

Sunrise เป็นผู้ผลิตหลอดพรีฟอร์มที่ท าจากพลาสติก PET ชนิดปากกว้าง และขวดที่ท าจาก PET ส าหรับใช้
บรรจสุนิค้าเภสชักรรมที่มีประเภทผลติภณัฑ์มากที่สดุในโลก ซึง่บริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์ดงักลา่ว 
ดงันัน้ การเข้าท าธุรกรรมจะท าให้บริษัทฯ สามารถขยายสายผลติภณัฑ์และเพิ่มฐานลกูค้าให้มากขึน้ 

4) เพื่อเพิ่มอ านาจตอ่รอง 

Sunrise และ บริษัทฯ ใช้วตัถดุิบชนิดเดียวกนั เช่น พลาสติก PET และ PP เมื่อสองบริษัทรวมกนัแล้ว 
จะท าให้กลายเป็นผู้ซือ้รายใหญ่ ซึง่จะสามารถเพิ่มอ านาจตอ่รองได้ 

5) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา Sunrise มีอตัราการเติบโตของ EBITDA ร้อยละ 30 ต่อปี ซึ่งการเติบโต
อย่างมีนยัส าคญันีเ้กิดจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย และการพฒันาเขตเมือง 
(Urbanization) อย่างรวดเร็ว โดย Sunrise เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะมัน่คงและได้รับการยอมรับ
ในตลาดบรรจภุณัฑ์ของประเทศอินเดียซึง่เป็นตลาดที่มีความต้องการสงูและเติบโตอยา่งรวดเร็ว อีกทัง้
ยงัเป็นผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกแข็งอนัดบัสามของประเทศอินเดีย ดงันัน้ การได้มาซึ่งกิจการของ 
Sunrise จะสง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย 

6) เพื่อเพิ่มความมัง่คงทางการเงินจากการเข้าท าข้อตกลงทางธุรกิจที่เพิ่มมลูค่าทางการเงิน (Financially 
Accretive Deal) 

บริษัทฯ สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินจากการเข้าท าธุรกรรม เนื่องจาก Sunrise มีอตัราก าไร
ขัน้ต้น อตัราก าไรสทุธิ และอตัราก าไร EBITDA ในระดบัสงู นอกจากนี ้ทัง้สองบริษัทต่างมีเงินสดจาก 
การด าเนินงานสงูและมีหนีส้นิจ านวนน้อย 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

ตามร่างข้อก าหนดเก่ียวกบัการกู้ เงิน (Term Sheet) ของสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ในประเทศไทย บริษัทฯ จะกู้ยืม
จ านวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาทจากสถาบนัการเงินดงักลา่ว เพื่อน าไปลงทนุใน Hold Co. โดยอาจลงทนุในรูปของทุน 
หรือการให้เงินกู้  ซึ่งบริษัทฯ จะน าสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปเป็นหลกัประกัน ทัง้นี ้เง่ือนไขและ
ข้อตกลงในร่างข้อก าหนดเก่ียวกบัการกู้ เงินไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ดี เง่ือนไขและข้อตกลง
ในร่างข้อก าหนดเก่ียวกบัการกู้ เงินก าหนดวา่ บริษัทฯ อาจต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนในจ านวนไมน้่อยกวา่ 500 ล้าน
บาทภายในเวลา 10 เดือนนบัจากวนัที่เบิกใช้เงินกู้ และต้องด าเนินการให้มีการช าระค่าหุ้นเต็มจ านวนภายใน
เวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีเบิกใช้เงินกู้  โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงรูปแบบของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตามความ
เหมาะสมต่อไป อนึ่ง เง่ือนไขเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ อยู่ใน
ระหว่างการเจรจาเง่ือนไขดงักลา่วกบัสถาบนัการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ จ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน บริษัทฯ 
จะด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบักรณีดงักลา่วเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะเสนอเร่ืองดงักลา่ว

40



 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 
 

ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทัง้นี ้หากมีความคืบหน้าเก่ียวกับการเจรจาเง่ือนไขเก่ียวกับ  
การเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นประการใดแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป  

นอกจากนี ้ตามร่างข้อก าหนดเก่ียวกบัการออกหุ้นกู้ที่จะด าเนินการโดยสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งในต่างประเทศ 
Hold Co. จะออกหุ้นกู้ ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้จ านวนไม่เกิน 2,600 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเท่ากับประมาณ 
1,321 ล้านบาท) โดยจะออกให้แก่นักลงทุนในวงจ ากัด และจะน าหุ้ นและทรัพย์สินใน  Merged Co. หรือ 
ทรัพย์สนิใน Hold Co. (แล้วแตก่รณี) ไปเป็นหลกัประกนั 

อนึ่ง ตามร่างข้อก าหนดเก่ียวกับการกู้ เงินและร่างข้อก าหนดเก่ียวกับการออกหุ้ นกู้  บริษัทฯ จะต้องรักษา
อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้ไมเ่กิน 2.5 เทา่และ 
2 เทา่ ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ มีจ านวนเท่ากบั 0 เท่า (อ้างอิงจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560) 
และหากมีสมมติฐานวา่บริษัทฯ กู้ เงินจ านวน 2,000 ล้านบาทจากสถาบนัการเงินในประเทศไทย และ Hold Co.
ออกหุ้นกู้ที่ไมส่ามารถแปลงสภาพได้จ านวนประมาณ 755 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเท่ากบัประมาณ 383 ล้านบาท) 
เพื่อน ามาช าระค่าตอบแทนฯ อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้
เป็น 1.21 เท่า (อ้างอิงจากข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ ที่เสมือนวา่รวมกบัข้อมลูทางการเงินของ Sunrise แล้ว 
และได้มีการกู้ เงินและได้ออกหุ้นกู้ที่ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ในจ านวนดงักลา่วข้างต้นแล้ว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560) ซึ่งยังต ่ากว่าจ านวนอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นตามที่ร่างข้อก าหนด
เก่ียวกบัการกู้ เงินและร่างข้อก าหนดเก่ียวกบัการออกหุ้นกู้ก าหนด ทัง้นี ้จ านวนเงินทัง้หมดที่จะได้จากกู้ยืมเงิน
จากสถาบนัการเงินในประเทศไทย และ/หรือการออกหุ้นกู้ ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้แก่นกัลงทุนจะไม่เกิน
คา่ตอบแทนฯ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าท า
ธุรกรรมมีความเหมาะสม สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ  
ในระยะยาวตามเหตผุลดงัที่ระบใุนข้อ 8 ข้างต้น 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นไมแ่ตกตา่งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบใุนข้อ 10 ข้างต้น 

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความระมดัระวงั และเป็น
ผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนีแ้ละในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ทัง้นี  ้
คณะกรรมการของบริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ถกูต้อง ครบถ้วน โดยไม่มีการแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระส าคญัตามมาตรา 89/20 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
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13. หนีส้ินของบริษัทฯ  

13.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

-ไมม่ี- 

13.2 ยอดรวมของเงนิกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาและหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ชนิดของเงนิกู้ หลักประกัน จ านวน (ล้านบาท) 

เงินกู้ ระยะสัน้จากธนาคาร ที่ดินและเคร่ืองจกัร - 

หมายเหต ุ บริษัทฯ ได้ช าระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จากธนาคารเต็มจ านวนแล้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนไถ่ถอนจ านอง

หลกัประกนั โดยบริษัทฯ มีสทิธิเบิกใช้เงินกู้ ระยะสัน้ดงักลา่วอีกได้ในวงเงิน 1,260 ล้านบาท 

13.3 ยอดรวมหนีป้ระเภทอื่น (รวมทัง้เงนิเบิกเกินบัญชี) และหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ชนิดของหนี ้ หลักประกัน จ านวน (ล้านบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี ที่ดินและเคร่ืองจกัร - 

เจ้าหนีท้างการค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - 171 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น ๆ  - 14 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - 22 

รวม  206 

หมายเหต ุ บริษัทฯ ไม่มีหนีเ้บิกเงินเกินบญัชี แต่ไม่ได้จดทะเบียนไถ่ถอนจ านองหลกัประกัน โดยบริษัทฯ มี

สทิธิเบิกเงินเกินบญัชีอีกได้ในวงเงิน 75 ล้านบาท 

13.4 ยอดรวมหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า (Contingent Liabilities) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

1. รายจ่ายฝ่ายทนุที่เก่ียวข้องกบัการซือ้แมพ่ิมพ์และเคร่ืองจกัรจ านวนประมาณ 11 ล้านบาท 

2. คา่เช่าขัน้ต ่าและคา่บริการตามสญัญาเช่าด าเนินการและบริการอื่นที่ต้องช าระในอนาคตจ านวน 7 ล้านบาท 

3. หนงัสอืค า้ประกนัการใช้ไฟฟา้ซึง่ออกโดยธนาคารจ านวน 13 ล้านบาท 

4. เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงัไมไ่ด้ใช้จ านวน 340 ล้านบาท 
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14. ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ 

14.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ เป็นผู้น าในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์พลาสติกชนิดทรงรูปที่ให้บริการแก่ลกูค้าชัน้น าด้วยประวตัิอนัยาวนาน
กวา่ 34 ปี บริษัทฯ ให้บริการแก่ลกูค้าที่ด าเนินธุรกิจในกลุม่อาหารและเคร่ืองดื่ม ผลติภณัฑ์เวชภณัฑ์และของใช้สว่น
บุคคล ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน ตลอดจนเคร่ืองมืออตุสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถ
ผลติผลติภณัฑ์ประเภท ขวด ถ้วย ฝา หรือภาชนะบรรจภุณัฑ์อื่น ๆ ที่ท าจากพลาสติกได้ตามความต้องการของลกูค้า 
โดยค านงึถึงความยัง่ยืน การใช้งาน ความสวยงาม และความคุ้มคา่ ซึง่เรียกรวมกนัวา่ TPAC SOLUTION  

ด้วยเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ได้พฒันาขึน้เองและทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ท าให้บริษัทฯ สามารถผลิต
ผลิตภณัฑ์ที่มีองค์ประกอบเหมาะสมกบัรูปแบบและการใช้งาน โดยมีการสร้างแบบผลิตภณัฑ์ 2 มิติ 3 มิติ และ
ตัวอย่างต้นแบบเสมือนจริง (Prototypes) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังร่วมมือกับผู้ ผลิตแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อจดัสร้างแมพ่ิมพ์ส าหรับแต่ละผลิตภณัฑ์ โดยกระบวนการผลิตของบริษัทฯ รวมถึง
การฉีดขึน้รูป การเป่าขึน้รูป และการอดัรีดขึน้รูป ตลอดจนกระบวนการเสริมตา่ง ๆ เช่น งานติดฉลาก งานพิมพ์
หรืองานประกอบ ภายใต้ระบบการควบคุมการผลิตและประกันคุณภาพ ISO 9001:2008 และ GMP (Good 
Manufacturing Practice) และมีห้องปลอดเชือ้ (Clean Room) ส าหรับการผลติผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯ แบง่กลุม่ธุรกิจตามประเภทอตุสาหกรรมออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่อาหารและเคร่ืองดืม่ (เช่น นมและ
กาแฟ เคร่ืองปรุงอาหาร อาหาร เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร และเคร่ืองดื่ม) ผลติภณัฑ์เวชภณัฑ์และของใช้สว่นบคุคล 
(เช่น น า้ยาบ้วนปาก น า้ยาฆา่เชือ้ ยาและอาหารเสริม สบู ่น า้มนัทาผิว และน า้ยาระงบักลิน่กาย) ผลติภณัฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือน (เช่น น า้ยาท าความสะอาด สเปรย์ก าจดัแมลง และเจลปรับอากาศ) และเคร่ืองมอือตุสาหกรรม 
(เช่น ตลบัเมตร และไม้บรรทดัวดัระดบั) 

14.2 แนวโน้มธุรกิจ 

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกทรงรูปอย่างต่อเนื่องโดยการขยายตลาดทัง้ในและ

ต่างประเทศด้วยทรัพยากรของบริษัทฯ (Organic Growth) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัแสวงหาโอกาสในการลงทนุ

โดยการเข้าซือ้บริษัทท่ีผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกซึง่มีความสามารถและความเช่ียวชาญอีกด้วย 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการเพิ่มความสามารถในด้านการผลิตเพื่อสนับสนุน 

การขยายตลาด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งมัน่ที่จะผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและน าเสนอบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า 

ด้วยประสบการณ์อนัยาวนานของบริษัทฯ ในธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในด้านการ

ควบคมุคณุภาพและการพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึ่งท าให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่ในบริษัทฯ และผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 

และจะท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจดงักลา่วได้ รวมถึงสามารถเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 
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ในสว่นของอปุสงค์ของผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์พลาสติกนัน้  บริษัทฯ เช่ือวา่ธุรกิจผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกมีโอกาส

ในการเติบโตจากอปุสงค์ของตลาด การเพิ่มขึน้ของประชากร และวิวฒันาการของบรรจุภณัฑ์ส าหรับผู้บริโภค 

ด้วยเหตนุี ้ธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกในประเทศไทยและทวีปเอเชียจึงอยู่ในสภาวะที่ดี โดยเฉพาะประเทศ

อินเดีย ซึง่บริษัทฯ เลง็เห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตได้ดี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดิมของบริษัทฯ และแสวงหาโอกาสในการ เพิ่ม

ความสามารถในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ผู้น า

บรรจภุณัฑ์พลาสติกเพื่อรองรับตลาดที่มีการเจริญเติบโตสงู” 

15. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 และงวด 9 เดือนสิน้สุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 

15.1 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุด

วันที่ 30 กันยายน 
2557 2558 2559 2559 2560 

รายได้จากการขาย 1,673 1,584 1,524 1,138 1,204 
รายได้อ่ืน 13 12 10 7 9 
รวมรายได้ 1,686 1,596 1,534 1,145 1,213 
ต้นทนุขาย 1,436 1,331 1,266 954 995 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 51 53 58 41 40 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 69 71 81 61 74 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน - - - - 2 
รวมค่าใช้จ่าย 1,556 1,455 1,405 1,056 1,111 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

130 141 129 89 102 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 13 9 2 2 - 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 117 132 127 87 102 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 24 27 21 17 16 
ก าไรสุทธิ 93 104 105 70 87 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.46 0.51 0.44 0.3 0.34 

 
งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 61 4 6 40 
ลกูหนีก้ารค้า 412 357 393 443 
สินค้าคงเหลือ 95 90 113 95 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 34 2 33 6 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 603 453 545 584 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้แมพ่ิมพ์ 21 73 80 36 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 585 548 570 567 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 2 1 4 4 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 3 3 4 5 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย - - 37 34 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 22 32 21 20 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 633 657 716 666 
รวมสินทรัพย์ 1,236 1,158 1,262 1,250 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 74 51 55 - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 234 129 147 149 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 28 73 20 22 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 57 38 - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 7 12 10 13 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 400 303 232 184 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิจากสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

132 74 - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 14 19 22 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 144 88 19 22 
รวมหนีสิ้น 545 391 251 206 
ทนุจดทะเบียน 255 255 255 255 
ทนุที่ออกและช าระแล้ว 201 209 254 254 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 96 123 303 303 
ก าไรสะสม     
- จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 21 26 26 26 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 373 410 428 461 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 691 768 1,010 1,044 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,236 1,158 1,262 1,250 

 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุด

วันที่ 30 กันยายน 
2557 2558 2559 2559 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 190 150 108 49 178 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (108) (67) (136) (55) (35) 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (66) (141) 31 7 (109) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 15 (57) 2 1 34 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
ณ วันที่ 30 

ธันวาคม 2557 

ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2558 

ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2559 

ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.43 1.50 2.34 3.17 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.18 1.19 1.72 2.62 

อตัราหมนุเวียนของลกูหนี ้(เทา่) 4.35 4.12 4.06 3. 84(1) 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 83 87 89 94(1) 

อตัราการหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือ (เทา่) 15.09 14.79 11.19 13.76(1) 

ระยะเวลาขายสินค้าคงคลงั (วนั) 31 26 23 25(1) 

อตัราหมนุเวียนของเจ้าหนี ้(เทา่) 5.08 4.85 6.72 7.87(1) 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 71 74 54 46(1) 

วงจรเงินสด (วนั) 23 27 51 63 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 14.18 15.95 16.89 17.39 

อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 5.58 6.58 6.89 7.19 

อตัราผลตอบแทนจากสว่นของเจ้าของ (ร้อยละ) 13.92 14.29 11.80 11.24(1) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.53 6.39 6.27 6. 55(1) 

อตัราหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เทา่) 1.18 0.98 0.92 0.92 (1) 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.79 0.51 0.25 0.20 

หมายเหตุ (1) อตัราส่วนทางการเงินที่ค านวณจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2560 ได้ถกูปรับให้เป็นเต็มปี (Annualized) 

15.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

15.2.1 ผลการด าเนินงาน  

• รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจ านวนเท่ากบั 1,673 ล้านบาท 1,584 ล้านบาท 

และ 1,524 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้จากการขายในปี 2558 ลดลงจ านวน 89 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 โดย

หลกัเนื่องจากราคาวตัถุดิบ (ที่เช่ือมโยงกับราคาน า้มนั) ลดลงเนื่องจากราคาน า้มนัที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคา
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สินค้าลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตกลงกบัลกูค้าว่าราคาสินค้าจะสะท้อนราคาวตัถดุิบ ทัง้นี ้รายได้จากการขาย

ในปี 2559 ลดลงจ านวน 60 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 โดยหลกัเนื่องจากราคาวตัถดุิบที่ลดลงเช่นกนั 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2560 มีจ านวนเท่ากับ 

1,138 ล้านบาท และ 1,204 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้จากการขายส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 

กนัยายน 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 66 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 โดยหลกัเนื่องจากปริมาณการขายสนิค้าที่เพิ่มขึน้ 

รายไดอื้น่ 

รายได้อื่นของบริษัทฯ มาจากดอกเบีย้รับและการขายเศษซากเคร่ืองจกัรเก่าและแม่พิมพ์เป็นหลกั โดยรายได้อื่น

ของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจ านวนเทา่กบั 13 ล้านบาท 12 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดบั 

ทัง้นีร้ายได้อื่นของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายในปี 

2557 2558 และ 2559 ตามล าดบั 

รายได้อื่นของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2560 มีจ านวนเท่ากบั 7 ล้านบาท 

และ 9 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้อื่นของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 

2560 คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 

2560 ตามล าดบั 

• ต้นทุนขายและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ต้นทนุขายของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจ านวนเทา่กบั 1,436 ล้านบาท 1,331 ล้านบาท และ 1,266 

ล้านบาท ตามล าดบั โดยต้นทุนขายในปี 2558 และ 2559 ลดลงร้อยละ 7 และร้อยละ 5 ตามล าดบัโดยหลกั

เนื่องจากราคาวตัถดุิบที่ลดลงสบืเนื่องจากราคาน า้มนัท่ีลดลง  

ต้นทนุขายของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2560 มีจ านวนเท่ากบั 954 ล้าน

บาท และ 995 ล้านบาท ตามล าดบั โดยต้นทุนขายส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2560 เพิ่มขึน้

จ านวน 41 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 โดยหลกัเนื่องจากปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่บริษัทฯ สามารถ

ท าให้อัตราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 2559 และงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2560 มีจ านวน

ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 17 และร้อยละ 17 ตามล าดับ โดยสาเหตุที่อัตราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้โดยหลกั

เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มขึน้จากปี 2557 ถึง 2559 ต่อเนื่องจนถึงงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 
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กนัยายน 2560 ประกอบกบับริษัทฯ สามารถท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากการที่บริษัทฯ สามารถ

บริหารจดัการต้นทนุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจ านวนเทา่กบั 120 ล้านบาท 124 

ล้านบาท และ 140 ล้านบาท ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2558 และ 2559 เพิ่มขึน้

จ านวน 4 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 และร้อยละ 13 ตามล าดบั โดยหลกัเนื่องจากจ านวนทีมงาน

ผู้บริหารทีเ่พิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและโอกาสในการเติบโตในอนาคต 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2560 มี

จ านวนเท่ากับ 102 ล้านบาท และ 116 ล้านบาท ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 

กนัยายน 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 โดยหลกัเนื่องจากจ านวนทีมงานผู้บริหารที่เพิ่มขึน้

เพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและโอกาสในการเติบโตในอนาคต 

• ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจ านวนเท่ากบั 13 ล้านบาท 9 ล้านบาท และ 2 

ล้านบาท ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 และ 2559 ลดลงจ านวน 4 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 31 และร้อยละ 78 ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯ ได้ช าระคืนหนีร้ะยะยาวบางสว่น 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2560 มีจ านวนเทา่กบั 

2 ล้านบาท และ 0 บาท ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 100 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ช าระคืนหนีร้ะยะยาวทัง้จ านวนและโดย ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ไมม่ีหนีส้นิทางการเงินใด ๆ แล้ว  

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจ านวนเทา่กบั 24 ล้านบาท 27 ล้านบาท และ 21 

ล้านบาท ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 โดยหลกั

เนื่องจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 ลดลงจ านวน 6 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 22 โดยหลกัเนื่องจากบริษัทฯ ใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุซือ้สนิทรัพย์ถาวรในปี 2559 ซึง่ท า

ให้บริษัทฯ หกัคา่ใช้จ่ายได้เพิ่มอีก 1 เทา่จากคา่เสือ่มราคาทางภาษีจากการลงทนุซือ้สนิทรัพย์ดงักลา่วในปี 2559 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2560 มีจ านวนเทา่กบั 

17 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 ลดลงจ านวน 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 โดยหลกัเนื่องจากบริษัทฯ ใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุ

ซือ้สินทรัพย์ถาวรในงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ซึ่งท าให้บริษัทฯ หกัค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีก 1 เท่า

จากคา่เสือ่มราคาทางภาษีจากการลงทนุซือ้สนิทรัพย์ดงักลา่วในงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

• ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 มีจ านวนเท่ากับ  93 ล้านบาท  104 ล้านบาท  และ  

105 ล้านบาท ตามล าดับ โดยอัตราก าไรสุทธิในปี 2557, 2558 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 6 ร้อยละ 7 และ 

ร้อยละ 7 ตามล าดบั ทัง้นี ้ก าไรสทุธิในปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 11 ล้านบาทหรือร้อยละ 12 โดยหลกัเนื่องจาก (1) 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการต้นทนุ

การผลติได้อยา่งมีประสิทธิภาพซึง่ท าให้ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ และ (2) คา่ใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง และก าไรสทุธิ

ในปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 โดยหลกัเนื่องจาก (1) ความสามารถของบริษัทฯ ในการท า

ให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการต้นทนุการผลิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพซึง่ท า

ให้ก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้และ (2) คา่ใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง 

ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2560 มีจ านวนเท่ากบั 70 ล้านบาท 

และ 87 ล้านบาท ตามล าดับ โดยอัตราก าไรสุทธิส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560  

คิดเป็นร้อยละ 6 และร้อยละ 7 ตามล าดบั ทัง้นี ้ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 

2560 เพิ่มขึน้จ านวน 17 ล้านบาทหรือร้อยละ 24 เนื่องจากปริมาณการขายสนิค้าที่เพิ่มขึน้และคา่ใช้จ่ายทางการเงิน

ที่ลดลงอนัเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ช าระหนีร้ะยะยาวทัง้จ านวนและไมม่ีหนีร้ะยะยาวจากธนาคาร 

15.2.2 ฐานะการเงนิ  

• สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวนัที่ 30 กันยายน 2560 มีจ านวน

เท่ากับ 1,236 ล้านบาท 1,158 ล้านบาท 1,262 ล้านบาท และ 1,250 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพย์หลกั

ของบริษัทฯ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลูกหนีก้ารค้า สินค้าคงเหลือ และเงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสด 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 

กันยายน 2560 มีจ านวนเท่ากับ  61 ล้านบาท  4 ล้านบาท  6 ล้านบาท  และ 40 ล้านบาท  ตามล าดับ  

โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจ านวน 57 ล้านบาทหรือร้อยละ 93 

โดยหลกัเนื่องจากบริษัทฯ ได้ช าระหนีเ้งินกู้ ระยะยาว ทัง้นี ้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาทหรือร้อยละ 50 โดยหลกัเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ TPAC-W1 สทุธิจากการที่บริษัทฯ ได้ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและช าระเงินสดส าหรับ

ลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรใหมเ่พื่อปรับปรุงประสทิธิภาพในการผลติ และเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 34 ล้านบาทหรือร้อยละ 566 โดยหลกัเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินภาษีหกั ณ ที่

จ่ายคืนจากกรมสรรพากรในปี 2560  

ลูกหนีก้ารคา้ 

ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และวนัที่ 30 กนัยายน 2560 มีจ านวนเท่ากบั 

412 ล้านบาท 357 ล้านบาท 393 ล้านบาท และ 443 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 ลดลงจ านวน 55 ล้านบาทหรือร้อยละ 13 ซึ่งสอดคล้องกบัรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ในปี 2558 ทัง้นี ้ลกูหนี ้

การค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 36 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 โดยหลกัเนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยาย

ระยะเวลาช าระเงินให้แก่ลกูค้าจาก 60 วนัเป็น 90 วนั และจาก 90 วนัเป็น 120 วนั และลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 50 ล้านบาทหรือร้อยละ 13 เนื่องจากบริษัทฯ มีลกูค้าใหมเ่พิ่มขึน้ในปี 2560  

สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวนัที่ 30 กันยายน 2560 มีจ านวน

เทา่กบั 95 ล้านบาท 90 ล้านบาท 113 ล้านบาท และ 95 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสนิค้าคงเหลอืของบริษัทฯ ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจ านวน 5 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 โดยหลกัเนื่องจากราคาวตัถุดิบที่ลดลง ทัง้นี ้

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 23 ล้านบาทหรือร้อยละ 26 โดยหลกั

เนื่องจากปริมาณวตัถดุิบและสนิค้าส าเร็จรูปที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าที่เพิ่มขึน้ และสินค้าคงเหลอื

ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 ลดลงจ านวน 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 16 โดยหลกัเนื่องจากบริษัทฯ 

ได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าจ านวนมากและมีการสง่สินค้าให้กบัลกูค้าตามค าสัง่ซือ้ดงักลา่วในช่วงปลายไตรมาสที่ 

3 ของปี 2560 ซึง่สง่ผลให้วตัถดุิบและสนิค้าส าเร็จรูปลดลง  
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ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

มีจ านวนเท่ากับ 585 ล้านบาท 548 ล้านบาท 570 ล้านบาท และ 567 ล้านบาท ตามล าดบั โดยที่ดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจ านวน 37 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 โดยหลกัเนื่องจาก

การตดัจ าหน่ายค่าเสื่อมราคาประจ าปี ทัง้นี ้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

เพิ่มขึน้จ านวน 22 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 โดยหลกัเนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนโดยการซือ้เคร่ืองจักรใหม่เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ลดลง

เลก็น้อยจ านวน 3 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.5  

• หนีส้ิน 

หนีส้นิรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีจ านวนเทา่กบั 

545 ล้านบาท 391 ล้านบาท  251 ล้านบาท และ 206 ล้านบาท  ตามล าดับ โดยหนีส้ินหลักของบริษัทฯ 

ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวนัที่ 30 กันยายน 

2560 มีจ านวนเท่ากบั 74 ล้านบาท 51 ล้านบาท 55 ล้านบาท และ 0 บาท ตามล าดบั โดยเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

ธนาคารของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เนื่องจาก 

บริษัทฯ ได้ช าระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จากธนาคารทัง้หมด 

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอื้น่ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 กันยายน 

2560 มีจ านวนเท่ากับ 262 ล้านบาท 202 ล้านบาท 167 ล้านบาท และ 171 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเจ้าหนี ้

การค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจ านวน 60 ล้านบาทหรือร้อยละ 23 ทัง้นี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจ านวน 35 ล้านบาทหรือร้อยละ 17 และเจ้าหนี ้

การค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 อนึ่ง เหตุที่เจ้าหนี ้

การค้าและเจ้าหนีอ้ื่นโดยรวมลดลงนัน้เนื่องจากบริษัทฯ ได้เลือกวิธีการช าระเงินสดให้แก่ผู้จ าหน่ายวตัถดุิบทนัที

เพื่อให้ได้ราคาวตัถดุิบที่ถกูลง 
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ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และวันที่ 30 

กันยายน 2560 มีจ านวนเท่ากับ  12 ล้านบาท 14 ล้านบาท  19 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามล าดับ  

โดยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 17 ทัง้นี ้ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 5 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 36 และผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 16 เหตทุี่ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานโดยรวมเพิ่มขึน้นัน้สอดคล้องกับจ านวนทีมงานผู้บริหารที่

เพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและโอกาสในการเติบโตในอนาคต 

• ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีจ านวนเทา่กบั 691 

ล้านบาท 768 ล้านบาท 1,010 ล้านบาท และ 1,044 ล้านบาท ตามล าดับ โดยส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 และ 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 77 ล้านบาทและ 242 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 และร้อยละ 32 

ตามล าดบัเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TPAC-W1 และ TPAC-ESOP แปลงเป็นหุ้นสามญัของ

บริษัทฯ และบริษัทฯ มีก าไรในปี 2558 และ 2559 หลงัจากการจ่ายเงินปันผลในปีดงักลา่ว และสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 34 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงาน

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 หลงัจากการจ่ายเงินปันผลในงวดดงักลา่ว 

• อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มี

จ านวนเท่ากบั 0.79 เท่า 0.51 เท่า 0.25 เท่า และ 0.20 เท่า ตามล าดบั เหตทุี่อตัราดงักลา่วลดลงเนื่องจาก (1) 

บริษัทฯ ได้ช าระหนีเ้งินกู้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีและ 9 เดือนที่ผ่านมา (2) ทนุช าระแล้วเพิ่มขึน้จาก

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ TPAC-W1 และ TPAC-ESOP และ (3)  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจาก 

การด าเนินงาน 

16. ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

16.1 ความเสี่ยงจากราคาและอุปทานของวัตถุดิบ 

เม็ดพลาสติกเป็นสว่นประกอบหลกัของวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ และเป็นสว่นส าคญัของต้นทนุสนิค้า 

โดยราคาของเม็ดพลาสติกที่ผนัผวนในแต่ละเดือนเป็นผลมาจากราคาน า้มนัที่ผนัผวน ตลอดจนอุปสงค์และ

อปุทานของเม็ดพลาสติกในแตล่ะช่วงเวลา เพื่อบริหารความเสีย่งจากราคาวตัถดุิบดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้เจรจา

52



 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 
 

ตกลงกบัลกูค้าเพื่อปรับราคาขายสินค้าตามราคาเม็ดพลาสติกที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจต้องรอให้

เวลาผา่นไปก่อน 1 ไตรมาสจึงจะปรับราคาได้ ในสว่นของอปุสงค์และอปุทานของวตัถดุิบ อาจมีกรณีที่ผู้ผลติต้อง

ปิดโรงงานเพื่อซ่อมบ ารุง ซึ่งจะสง่ผลให้เกิดการขาดช่วงของเม็ดพลาสติกในระยะสัน้ ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยง

ของการขาดช่วงดงักลา่ว บริษัทฯ จึงซือ้เม็ดพลาสติกจากผู้จ าหนา่ยหลายราย และด้วยความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิด

กว่า 34 ปีกับผู้จ าหน่ายหลายราย บริษัทฯ จึงมกัได้รับแจ้งเตือนในกรณีที่จะเกิดการขาดช่วงของเม็ดพลาสติก

เพื่อท่ีบริษัทฯ จะได้มีเวลาเพียงพอในการหาทางเลอืกเพื่อรับมือกบักรณีดงักลา่ว 

16.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 

ปัจจุบันมีผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกในประเทศไทยจ านวนหลายราย และอาจท าให้ส่วนแบ่งทาง

การตลาดเพิ่มขึน้หรือลดลง ดงันัน้ ประสบการณ์และความตัง้ใจของทีมผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเป็นสว่นส าคญัที่

จะท าให้บริษัทฯ สามารถน าเสนอผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพดีในราคาที่แขง่ขนัได้ 

16.3 ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจ 

ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจอาจเกิดขึน้ได้จากแนวการปฏิบตัิการ ระบบการปฏิบตัิงาน หรือนโยบายที่ไม่

เพียงพอหรือล้มเหลว รวมไปถึงความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานของพนกังานและระบบการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้

บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลากวา่ 34 ปี และได้รับการรับรองคณุภาพ ISO 9000 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้

สร้างแนวการปฏิบตัิการ และระบบการปฏิบตัิงานที่เพียงพอ รวมถึงพฒันาแนวการปฏิบตัิการและระบบการ

ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่องโดยผา่นการตรวจสอบของลกูค้าและการตรวจสอบภายในเพื่อลดความผิดพลาดในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานและระบบการปฏิบตัิงาน 

16.4 ความเสี่ยงจากทรัพย์สิน 

ความเสีย่งจากทรัพย์สนิหมายถึงกรณีของความเสีย่งซึง่มีผลกระทบโดยตรงตอ่สถานประกอบการและโครงสร้าง

พืน้ฐานต่าง ๆ ขององค์กร เช่น อคัคีภยั สภาพอากาศอนัเลวร้าย เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะท าลายและสร้างความ

เสยีหายตอ่ทรัพย์สนิแล้ว ความเสีย่งดงักลา่วอาจสง่ผลให้ธุรกิจหยดุชะงกัและก่อให้เกิดความสญูเสียทางการเงิน

อย่างมีนยัส าคญั ในการนี ้บริษัทฯ มีแนวทางการปอ้งกนัความเสี่ยงโดยการท าประกนัความเสี่ยงภยัทกุชนิด ซึ่ง

ครอบคลมุถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ และกรณีธุรกิจหยดุชะงกั (ซึง่มีระยะความคุ้มครอง 12 เดือน) อนัเป็นผลจาก

ความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ท าประกนัภยัการขนสง่สนิค้าและยานยนต์อยา่งเพียงพอ  

16.5 ความเสี่ยงจากปริมาณสต๊อกสินค้าเกิน 

บริษัทฯ มีลกูค้าจ านวนหลายราย และรายการสนิค้าที่หลากหลายมากกวา่หนึง่พนัหนว่ยสนิค้า (Stock Keeping 

Unit หรือ SKU) ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ดังนัน้ การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง ระบบคลังสินค้าและ  
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การขนสง่สินค้า จึงเป็นกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้สง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้าภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ส าหรับในการบริหารจดัการสินค้าคงคลงันัน้ บริษัทฯ ใช้ระบบข้อมลูที่ครอบคลมุการจดัซือ้วตัถดุิบ การ

วางแผนการผลิต และการขนสง่สินค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ขยายโครงสร้างพืน้ฐานในด้านหว่งโซอ่ปุทานใน

ปี 2558 โดยการสร้างคลงัสนิค้าส าหรับกระจายสนิค้าแหง่ใหมซ่ึง่มีเนือ้ที่ 6,000 ตารางเมตร  

16.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

รายได้ประมาณร้อยละ 10 ของบริษัทฯ จากการสง่ออกสนิค้าเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ แตบ่ริษัทฯ มีต้นทนุเป็น

เงินบาท โดยจะมีความแตกตา่งของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งวนัที่เรียกเก็บเงินกบัวนัท่ีได้รับช าระคา่สนิค้าซึง่เป็น

สกลุเงินตราตา่งประเทศ ซึง่มีโอกาสสง่ผลกระทบให้บริษัทฯ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ

และเงินบาท ซึง่จะท าให้บริษัทฯ สญูเสยีรายได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงท าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้ากบั

สถาบนัการเงินเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีเรียกเก็บเงินเพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 

16.7 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

การลงทุนมีปัจจัยความเสี่ยงหลากหลายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงาน เช่น ปัจจัยแวดล้อม

ภายนอก และปัจจยัซึง่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานและโครงสร้างการปฏิบตัิงานขององค์กรโดยเฉพาะ โดยปัจจยั

เสี่ยงเหล่านีอ้าจส่งผลให้โครงการล้มเหลวหรือไม่สามารถบรรลเุป้าหมายที่คาดหวงั ดงันัน้ บริ ษัทฯ จึงวิเคราะห์ 

การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) อย่างละเอียด โดยค านึงถึงการคืนทุนและอตัราผลตอบแทนของ 

การลงทุน (Return on Investment หรือ ROI) รวมถึงการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT 

Analysis) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมุ่งเน้นให้มีการขจัดผลกระทบในเชิงลบจากความเสี่ยงที่น่าจะ

เกิดขึน้และวิเคราะห์อปุสรรคที่สามารถสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรของโครงการในเชิงลกึ 

16.8 ความเสี่ยงจากการทุจริต 

ทุกองค์กรอาจมีความเสี่ยงจากการทจุริต โดยความเสี่ยงดงักล่าวอาจเกิดขึน้ได้ในทุกระดบัชัน้ขององค์กรและ 

ในทกุสว่นงานและอาจมีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสียจากทัง้ภายในและภายนอก ผลกระทบของการทจุริตที่

อาจเกิดขึน้ต่อองค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวรวมถึงการเสียช่ื อเสียง ความเช่ือมั่นของสาธารณชน  

ความสญูเสียทางการเงิน ผลกระทบในทางลบต่อพนกังานอื่น ๆ และขวญัก าลงัใจโดยรวมในองค์กร ในการนี ้

บริษัทฯ มีวิธีบริหารจดัการเชิงรุกเพื่อปอ้งกนัการทจุริต โดยการเปิดช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแส

มายงัหวัหน้าส่วนการก ากบัดูแลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีนโยบายเก็บข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสเป็น

ความลบั (Whistle Blowing Policy) เพื่อปกป้องสิทธิและผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจดั

อบรมและให้ความรู้ตอ่พนกังานทกุระดบัและได้บรรจหุวัข้อการตอ่ต้านการทจุริตในจรรยาบรรณส าหรับพนกังาน 

ตลอดจนได้จดัให้มีกลอ่งรับข้อร้องเรียนจากภายในโดยไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส 
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17. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน 

-ไมม่ี- 

18. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถอืหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2560  

18.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายไพโรจน์ พว่งพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

4. นายอานิล กมุาร์ โคลิ หวัหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนคิ 

5. นางสาวอนงค์ สมพิทยานรัุกษ์ ผู้อ านวยการสายงานการเงินและบริหาร 

6. นายภิรมย์ โพธิภิรมย์ ผู้อ านวยการสายการพฒันาธุรกิจ 

7. นายจกัรพนัธ์ สคุนธวารินทร์ ผู้อ านวยการสายการผลติ 

18.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. นายอานชุ โลเฮีย 153,978,850  60.67 

2. นายเอกวฒุิ เนื่องจ านงค์ 22,416,300  8.83 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 19,572,400  7.71 

4. นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ 9,560,000  3.77 

5. น.ส.อนตุรีย์ เนื่องจ านงค์ 6,020,000  2.37 

6. นายนิติ เนื่องจ านงค์ 3,599,900  1.42 

7. นายพรชยั รัตนนนทชยัสขุ 2,599,900  1.02 

8. นายโยธิน เนื่องจ านงค์ 2,000,000  0.79 

9. นายวฒุิชยั พิริโยทยัสกลุ 1,819,500  0.72 

10. นายเมธา รังสยิาวรานนท์ 992,700  0.39 
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19. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

-ไมม่ี- 

20. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาใด ๆ เก่ียวกบัเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ จาก
การเข้าท าธุรกรรมฯ แม้วา่บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องช าระดอกเบีย้จากการกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงินดงัรายละเอยีด
ปรากฏตามข้อ 9 ข้างต้น เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯ 
ไม่มีเงินกู้ ระยะสัน้หรือระยะยาวที่คงค้างกับสถาบันการเงิน นอกจากนี  ้ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มี
เงินทนุหมนุเวียนจ านวนประมาณ 400 ล้านบาท และสินเช่ืออื่น ๆ จากสถาบนัการเงินซึ่งเพียงพอต่อการด าเนิน
ธุรกิจและการเข้าท าธุรกรรมและจะไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

21. คดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ไม่มีคดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคญัซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการและ
อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

22. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทฯ ได้เข้าท ารายการทางธุรกิจที่ส าคญักับบุคคลที่เก่ียวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เง่ือนไขทางการค้า
ตามปกติของธุรกิจตามรายละเอียดที่สรุปได้ดงันี ้

บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของ
รายการ 

มูลค่าของรายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31   
ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่ 30 
กันยายน 

2560 

1. บ ริ ษั ท  อิ น โ ด ร า ม า  
โพลีเมอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ บริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ มีความเก่ียวข้องกับ กรรมการ 
และผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัท อินโดรามา  
โพลีเมอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

• การซือ้วตัถดุิบ 

• เจ้าหนีก้ารค้า 

33.6 

20.2 

76.0 

21.9 

2. บ ริ ษั ท  อิ น โ ด ร า ม า  
เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) 
จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ บริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ มีความเก่ียวข้องกับ กรรมการ 
และผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัท อินโดรามา  
เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จ ากัด 
(มหาชน) 

• การซือ้วตัถดุิบ 

• เจ้าหนีก้ารค้า 

29.5 

0.0 

0.0 

0.0 

รวม 83.3 97.9 
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23. สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ส าคัญในช่วงระยะเวลา 2 ปี 

ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท าสญัญาที่ส าคัญใด ๆ ซึ่งมีผลผูกพันในเชิงธุรกิจอย่างมี
นยัส าคญั อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีสญัญาทางการค้าตามปกติกบัคูค้่าของบริษัทฯ สญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยน
ลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยง และหนงัสือค า้ประกนัการใช้สาธารณปูโภคซึง่ออกโดยธนาคาร โดยบริษัทฯ ได้
เข้าท าสญัญาดงักลา่วในการด าเนินธุรกิจปกติ 

24. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ผู้ ถือหุ้นอาจแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึง่ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่แนบไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

********************************************* 
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รายชื�อกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  

ครั �งที� 1/2561 ในวันที� 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 3 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ� 

ตั �งอยู่ เลขที�  60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื�อพิจารณาระเบียบ

วาระการประชมุดงัรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชญิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 

ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระ

ท่านใดท่านหนึ�งดงัต่อไปนี �เข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนท่านได้

1. นายกิตตภิตั สุทธสัิมพัทน์ 

ตาํแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ที�อยู่: เลขที� 84 แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

อายุ: 46 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีสว่นได้เสียในทกุวาระการประชมุ  

2. นายกรานต์ ฉายาวจิติรศลิป์ 

ตาํแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ที�อยู่: เลขที� 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ: 45 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีสว่นได้เสียในทกุวาระการประชมุ  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนที�_____________________ 

วนัที�____ เดือน__________ 2561 

(1) ข้าพเจ้า _______________________________________________________ สญัชาต ิ_____________________ 

อยู่บ้านเลขที� _________________ ถนน _________________ ตําบล/แขวง __________________

อําเภอ/เขต __________________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย์ _________________ 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั พลาสตคิ และหีบห่อไทย จํากดั (มหาขน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม ______________ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้

 นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อาย ุ_____ ปี

บ้านเลขที� ___________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต __________________ จงัหวดั ________________ รหสัไปรษณีย์ ________________ 

 นายกติตภิตั สทุธิสมัพทัน์ อาย ุ46 ปี บ้านเลขที� 84 แขวงสําเหร่  

เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600

 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศลิป์ อาย ุ45 ปี บ้านเลขที� 2 แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั �งที� 1/2561 ในวันที� 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 3 โซนบี  

ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ� เลขที� 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที�จะ

พงึเลื�อนไปในวนั และเวลาสถานที�อื�นด้วย

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ

ลงชื�อ................................................................ผู้มอบฉันทะ

(___________________________________) 

ลงชื�อ................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 

(___________________________________) 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที�_____________________ 

วนัที�____ เดือน__________ 2561 

(1) ข้าพเจ้า _______________________________________________________ สญัชาต ิ_____________________ 

อยู่บ้านเลขที� _________________ ถนน _________________ ตําบล/แขวง __________________

อําเภอ/เขต __________________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย์ _________________ 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั พลาสตคิ และหีบห่อไทย จํากดั (มหาขน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม ______________ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้

 นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อาย ุ_____ ปี

บ้านเลขที� ___________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต __________________ จงัหวดั ________________ รหสัไปรษณีย์ ________________ 

 นายกติตภิตั สทุธิสมัพทัน์ อาย ุ46 ปี บ้านเลขที� 84 แขวงสําเหร่  

เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600

 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศลิป์ อาย ุ45 ปี บ้านเลขที� 2 แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั �งที� 1/2561 ในวันที� 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 3 โซนบี  

ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ� เลขที� 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที�จะ

พงึเลื�อนไปในวนั และเวลาสถานที�อื�นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี �

วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจ้งต่อที�ประชุม

 วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

อากรแสตมป์

20 บาท 
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 วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน Sunrise Containers Limited ซึ� งเป็นรายการได้มาซึ�ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 4 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (หากมี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือกรณีที�ที�

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง

หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ

ลงชื�อ................................................................ผู้มอบฉันทะ

(___________________________________) 

ลงชื�อ................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 

(___________________________________) 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั ( มหาชน ) ในการประชุม

วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 3 โซนบี ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ� เลขที� 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน 

และเวลาสถานที�อื�นด้วย

 วาระที� ____ เรื�อง ____________________________________________________

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที� ____ เรื�อง ____________________________________________________

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที� ____ เรื�อง ____________________________________________________

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที� ____ เรื�อง ____________________________________________________

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ลงชื�อ................................................................ผู้มอบฉันทะ

(___________________________________) 

ลงชื�อ................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 

(___________________________________) 

62



สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที� ผู้ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น 
ผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั�น) 

 (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) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที�
Shareholder registration number Written at               

วนัที� เดือน    พ.ศ.  
Date            Month                 Year 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ อยูเ่ลขที�        ซอย   
I/We  nationality               residing/located at no.                         Soi 
ถนน  ตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต                   จงัหวดั   
Road Tambon/Khwaeng           Amphoe/Khet                   Province 
รหสัไปรษณีย์  
Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
As the custodian of  
ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม              หุ้น         และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสยีง ดงันี �
Holding a total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to                    votes as follows 
  หุ้นสามญั              หุ้น         และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสยีง 

 ordinary share of              shares   and have the rights to vote equal to  votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ              หุ้น         และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสยีง 
       preference share of             shares   and have the rights to vote equal to                          votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลอืกข้อใดข้อหนึ�ง)
Hereby appoint (Please choose one of the following) 

 1. ชื�อ                                                       อายุ ปี อยู่บ้านเลขที�
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ตาํบล/แขวง อําเภอ    
Road                                   Tambon/Khwaeng                         Amphoe/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์   
Province                              Postal Code                             

หรือ/Or 

ชื�อ                                                       อายุ ปี อยู่บ้านเลขที�
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                    
Road                                   Tambon/Khwaeng                         Amphuoe/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์   
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีว
Anyone of these persons 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

กรณีเลือกข้อ �. กรุณาทําเครื�องหมาย 
 ที�   1. ระบชุื�อผู้ รับมอบอํานาจ
If you appoint proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 
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 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
  นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/Or 
  นายกรานต์ ฉายาวิจติรศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip) 
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
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) 

ทั �งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ�ง ไมส่ามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที�เหลอืเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที�ไม่
สามารถเข้าประชมุ 
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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ในวันที� 
15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมย่อย 3 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ�  เลขที�  60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั �งนี � ดงันี �
I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั �งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้
 Grant my/our Proxy the rights in relation to the total number of voting shares that I/we hold 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 Grant my/our Proxy the rights in relation to the following:   

  หุ้นสามญั               หุ้น          และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสยีง 
        ordinary share of            shares     and have the rights to vote equal to                   votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ               หุ้น          และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสยีง 
        preference share of shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 
รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนทั �งหมด เสยีง 

 Total voting rights of votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี �ดงันี �
In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ
Agenda item no. 1 Message from the Chairman to the Meeting  

(ไม่มกีารลงคะแนนในวาระนี � / No casting of votes in this agenda item) 

วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

กรณีเลอืกข้อ 2. กรุณาทําเครื�องหมาย 
 ที�   2. และเลอืกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ�ง    
If you appoint proxy by choosing 
No. 2, please mark  at  2. 
and choose one of these members 
of the Independent Directors.
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วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตกิารเข้าลงทุนใน Sunrise Containers Limited ซึ�งเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
Agenda item no. 3 To consider and approve the investment in Sunrise Containers Limited, constituting an asset acquisition transaction of 

the Company  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที� 4 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item no. 4 To consider other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี �ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
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. 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
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. 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี � ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั �น
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. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are: 
(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and 
(2) หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business. 
3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้
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. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ 
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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสตคิ และหบีห่อไทย จาํกัด (มหาชน) 
Proxy Appointment by a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited  

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ในวันที� 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมย่อย 3 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ� 
เลขที� 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย
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� เรื�อง
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เหน็ด้วย  เสยีง  งดออกเสียง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที� เรื�อง
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เหน็ด้วย  เสยีง  งดออกเสียง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที� เรื�อง
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เหน็ด้วย  เสยีง  งดออกเสียง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที� เรื�อง
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เหน็ด้วย  เสยีง  งดออกเสียง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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คําชี �แจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแนบมากบัหนังสือเชิญประชมุเพื�อให้ท่านลงนาม

ด้วยแล้ว ท่านอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน

ต่างประเทศ และแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะ 

แบบ ค. โดยบริษัทฯ เสนอแนะให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบคุะแนนเสียงสําหรับแต่ละวาระการประชุม 

ในกรณีที�ท่านเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่าย

เลขานกุารบริษัทของบริษัทฯ ภายในวนัที� 10 มกราคม 2561 

การลงทะเบียน และเอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม

เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย 

บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเพื�อเข้าประชุมในวนัจัดประชมุได้ตั �งแต่เวลา 13.00 น. โดย

ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชมุพร้อมกบัเอกสารประกอบอื�น ๆ 

ดงัตอ่ไปนี � มาแสดง ณ จดุลงทะเบียน 

• ผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีมาประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 

บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ถือหุ้น  

2. กรณีมอบฉันทะ 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนัง สือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ )  ของผู้ ถือหุ้ น  และของ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
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• ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีกรรมการผู้มีอํานาจมาประชุมด้วยตนเอง

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 

บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผู้มีอํานาจ  

(ค) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อน 

วนัประชมุ ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ

2. นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว 

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 

บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจ และของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ง) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อน 

วนัประชมุ ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ

• ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น

1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ�งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือชื�อผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ�งเป็นผู้ มอบฉันทะ และ

ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที�ของหนังสือ

มอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) หนงัสือยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
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(ค) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ�งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน

วันประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ�งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ ลงนามในหนัง สือมอบฉันทะเป็นผู้ มี อํานาจ 

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจ 

กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ง) สําเนาเอกสารแสดงตน (บตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาต)ิ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ 

และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(จ) เอกสารแสดงตน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น 

(ก) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนังสือ 

มอบฉนัทะแทน 

(ข) กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา

- สําเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ ถือหุ้ น และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจ

กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นนิติบคุคล

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ ถือหุ้ น ซึ�งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม 

ผู้ ถือหุ้น ซึ�งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจเป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน 

(Custodian) 

- สําเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนังสือมอบอํานาจ 

และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที�จัดทําขึ �นในต่างประเทศควร

มีการรับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพับลคิ
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ข้อบังคับ 

ของ 
บริษัท พลาสตคิ และหบีห่อไทย จํากัด (มหาชน) 
เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที� 5  

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี�เดือนนบัแต่วนัที�สิ �นสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว ให้เรียกว่า “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้น้อยกว่า 

หนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคนซึ�งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หนึ�งในสบิของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว  

ซึ�งคณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�งเดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น

การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังานของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือที�อื�น

ใดตามที�คณะกรรมการจะกําหนด

ข้อ 36.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที� วัน เวลา ระเบียบ 

วาระการประชมุ และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�อง

ที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื� อง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าว 

นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุ ไม่น้อยกว่าสามวนั 

ข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื�นออกเสียงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทําเป็นหนังสือ

ตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที�

ประชมุกอ่นผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวน

หุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ
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ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึ�งชั�วโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วม

ประชมุไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุ

นั �นเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะถือหุ้นร้องขอให้นัดประชมุใหม่ และ

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั �งหลังนี �ไม่บงัคับว่า

จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานดัไปแล้ว

ครึ�งชั�วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชมุหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัหิน้าที�ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ�งมีหนึ�งคะแนน เว้นแต่กรณีที�บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้ 

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั 

มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นนั �นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาด

ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของ ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แกบุ่คคลอื�น

(ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษทั

(ค) การทํา การแก้ไข หรือการเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกจิของบริษทั

(จ) การเข้าร่วมกิจการกบับคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั

(ฉ) การแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 

(ช) การเพิ�มทนุ หรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท 

(ญ) การปรับโครงสร้างหนี � โดยการออกหุ้นใหม่ เพื�อชําระหนี �แก่เจ้าหนี �ตามโครงสร้างแปลงหนี �เป็นทนุ
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ข้อ 41. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพึงกระทํามีดงันี �

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชมุแสดงว่าในรอบปีที�ผ่านมากิจการของบริษัทได้

จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร (ถ้ามี) 

(4) เลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ

(5) แต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื�น 
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แผนที�แสดงสถานที�ประชุม

ห้องประชมุย่อย 3 โซนบี ศนูย์การประชมุแห่งชาติสริิกติิ� 

เลขที� 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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