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ที ่TPAC60/11/001 

 14 พฤศจิกายน 2560 

เร่ือง   การจดัตัง้บริษัทยอ่ย และการเข้าลงทนุใน Sunrise Containers Limited (ฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 1) 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย  สารสนเทศรายการได้มาซึง่หุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 

 บริษัท พลาสติค และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบวา่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ได้มมีติอนมุตัิเร่ืองที่ส าคญั ดงันี ้ 

1. อนมุตัิการจดัตัง้บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ชื่อบริษัท 2. TPAC Packaging India Private Limited 

3. จัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศ 

4. อินเดีย 

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6. ลงทนุในบริษัทอื่น และ/หรือประกอบธุรกิจผลติบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก 

7. ทุนจดทะเบียน 8. 100,000 รูปีอินเดีย ซึ่งจะเท่ากับประมาณ 50,795 บาท1 (ทุนของบริษัท ณ  
วนัจดทะเบียนจดัตัง้) 

9. ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 10. 100,000 รูปีอินเดีย ซึ่งจะเท่ากับประมาณ 50,795 บาท (ทุนของบริษัท ณ  
วนัจดทะเบียนจดัตัง้) 

11. สัดส่วนการถอืหุ้น 12. บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในสดัสว่นร้อยละ 100 

2. อนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการลงทุนของบริษัทฯ หรือ TPAC Packaging India 
Private Limited (“Hold Co.”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะจัดตัง้ขึน้ในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ จะเป็น  
ผู้ ถือหุ้นทางตรงในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทย่อยดังกล่าว) ใน 
Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใน

                                                           
1 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลรูปีอินเดียเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
ซึง่ 1 รูปีอินเดียมีมลูคา่เทา่กบั 0.50795 บาท ซึง่อตัราแลกเปลี่ยนนีจ้ะใช้อ้างอิงตลอดเอกสารฉบบันี ้
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ประเทศอินเดียและประกอบธุรกิจผลิตหลอดพรีฟอร์ม (Preforms) และบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก PET 
(Polyethylene Terephthalate) และ PP (Polypropylene) ในประเทศอินเดียโดยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

(ก) การได้มาซึ่ง Sunrise จากการควบรวมกิจการระหว่าง Hold Co. และ Sunrise ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศอินเดีย โดย Hold Co. จะเป็นนิติบุคคลที่คงอยู่ต่อไป (“Merged Co.”) และจะมีการช าระ
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ Sunrise ส าหรับการควบรวมกิจการดงักล่าวดงัต่อไปนี ้(1) Hold Co. จะ
ช าระค่าตอบแทนด้วยเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ Sunrise ซึ่งถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise 
(“ผู้ขาย”) และ (2) Merged Co. จะออกหุ้ นใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ให้แก่ K. L. Mundhra (“KLM”) 
Hitesh Kumar Mundhra, Chanda Devi Mundhra และ S. K. Mundhra (รวมเรียกว่า “กลุ่ม KLM”)  ซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 ใน Sunrise ที่จะยงัคงถือหุ้นตอ่ไปและบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 80 ใน Merged Co. หลงัจากการออกหุ้นใหม่ดงักลา่วให้แก่กลุม่ KLM (“การควบรวมกิจการฯ”) 
หรือ 

(ข) ในกรณีที่การควบรวมกิจการฯ ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศอินเดียภายในวนัที่ 
23 มิถุนายน 2561 การลงทุนจะเปลี่ยนเป็นการที่ Hold Co. เข้าซือ้หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise 
โดยตรงจากผู้ ขาย โดยกลุ่ม KLM จะยังคงถือหุ้ นในสดัส่วนร้อยละ 20 ของตนใน Sunrise ต่อไป และ 
ในภายหลงั จะมีการควบรวมกิจการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพื่อแปรสภาพเป็น Merged Co. 
โดยที่บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้ นในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Merged Co. และกลุ่ม KLM จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 20 ใน Merged Co. (“การเข้าซือ้หุ้น”) 

(จะเรียก (ก) และ (ข) รวมกันว่า “ธุรกรรม”) อย่างไรก็ดี เนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจได้มาซึ่งหุ้น
ทัง้หมดที่ถือโดยกลุ่ม KLM ในอนาคต ด้วยเหตุนี  ้ในการเปิดเผยข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้บริษัทฯ จึงค านวณ
ขนาดรายการโดยใช้สมมติฐานว่าในครัง้นี ้บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ใน Merged Co. หรือ 
Sunrise แล้วแต่กรณี โดยที่ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการเข้าท าธุรกรรมที่จะต้องช าระไม่ว่าใน 
กรณีใดก็ตามจะมีจ านวนไม่เกิน 5,774 ล้านรูปีอินเดีย หรือเท่ากบัประมาณ 2,933 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทราบตอ่ไปวา่ธุรกรรมจะอยูใ่นรูปแบบของการควบรวม
กิจการฯ หรือการเข้าซือ้หุ้น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิการเข้าท าสญัญาด าเนินการ (Implementation Agreement) ซึ่ง
เก่ียวข้องกบัการเข้าท าธุรกรรมกบั Hold Co. Sunrise และ ผู้ขาย (“สัญญาด าเนินการ”) และสญัญาระหว่าง 
ผู้ ถือหุ้นของ Merged Co. (กรณีการควบรวมกิจการฯ) และ/หรือ Sunrise (กรณีการเข้าซือ้หุ้น) กับ Hold Co. 
กลุม่ KLM และ Sunrise (“สัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้น”) ภายในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 และการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย มีอ านาจในด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
การด าเนินการดังต่อไปนี ้(ก) การเจรจาข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาด าเนินการ และสญัญาระหว่าง 



 

 

 

 

 

3 
 

ผู้ ถือหุ้น (ข) การก าหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกรรม (ค) การลงนามในสญัญาและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรม ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสญัญาด าเนินการ และสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น 
(ง) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับ
ธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ  
และ/หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดแูลใด ๆ และ (จ) การด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรมจน
เสร็จการ 

อนึ่ง ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546  
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของ
บ ริษัทจดทะเบี ยนในการได้มาห รือจ าหน่ ายไปซึ่ งสินท รัพ ย์  พ .ศ . 2547 (รวมทั ง้ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติม )  
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเทา่กบัร้อยละ 234.61 โดยขนาดของรายการค านวณจากงบการเงิน
ที่สอบทานแล้วล่าสดุของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2560 ดงันัน้ ธุรกรรมนีจ้ึงเป็น
รายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 จึงถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับ 
ตลาดหลกัทรัพย์โดยอ้อม อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมนีเ้ข้าขา่ยได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ภายใต้
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมต่อ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้
เสีย และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมและจดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาตอ่ไป โดยธุรกรรมมีรายละเอียดดงัที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 

3. อนมุตัิการแต่งตัง้บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรม
ตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

4. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั ง้ที่  1/2561 โดยก าหนดวันประชุมในวันที่  15 มกราคม 2561  
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 3 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตัง้อยู่เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน  Sunrise Containers Limited ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัทฯ 

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (หากมี) 

5. อนุมัติการก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสา มัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2561  
(Record Date) ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา) 

 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (บัญชี 1) (ฉบับแก้ไขครัง้ที่ 1) 

14 พฤศจิกายน 2560 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 
14 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนของบริษัทฯ หรือ TPAC Packaging India Private Limited (“Hold Co.”)  
(ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 100 ของหุ้นที่
ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด) ใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศอินเดียและประกอบธุรกิจผลติหลอดพรีฟอร์ม (Preforms) และบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก PET 
(Polyethylene Terephthalate) และ PP (Polypropylene) ในประเทศอินเดีย โดยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

(ก) การได้มาซึ่ง Sunrise จากการควบรวมกิจการระหว่าง Hold Co. และ Sunrise ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศอินเดีย โดย Hold Co. จะเป็นนิติบุคคลที่คงอยู่ต่อไป (“Merged Co.”) และจะมีการช าระ
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ Sunrise ส าหรับการควบรวมกิจการดงักล่าวดงัต่อไปนี ้(1) Hold Co. จะ
ช าระค่าตอบแทนฯ (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2) ด้วยเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ Sunrise ซึ่ง 
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise (“ผู้ขาย”) (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2 ด้านล่างนี)้ และ  
(2) Merged Co. จะออกหุ้ นใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ให้แก่  K. L. Mundhra (“KLM”) Hitesh Kumar 
Mundhra, Chanda Devi Mundhra และ S. K. Mundhra (รวมเรียกว่า “กลุ่ม KLM”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 20 ใน Sunrise ที่จะยงัคงถือหุ้นต่อไป (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1) และบริษัทฯ  
จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Merged Co. หลงัจากการออกหุ้นใหม่ดงักล่าวให้แก่กลุ่ม KLM  
(“การควบรวมกิจการฯ”) หรือ 

(ข) ในกรณีที่การควบรวมกิจการฯ ไม่ได้รับการอนมุตัิจากหนว่ยงานที่มีอ านาจในประเทศอินเดียภายในวนัที่ 
23 มิถุนายน 2561 การลงทุนจะเปลี่ยนเป็นการท่ี Hold Co. เข้าซือ้หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise 
โดยตรงจากผู้ ขาย โดยกลุ่ม KLM จะยังคงถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ของตนใน Sunrise ต่อไป และ 
ในภายหลงั จะมีการควบรวมกิจการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพื่อแปรสภาพเป็น Merged Co.  
โดยที่บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Merged Co. และกลุ่ม KLM จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 20 ใน Merged Co. (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1) (“การเข้าซือ้หุ้น”) 

(จะเรียก (ก) และ (ข) รวมกนัว่า “ธุรกรรม”) อย่างไรก็ดี เนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจได้มาซึ่งหุ้นทัง้หมดของ
กลุม่ KLM ในอนาคต ด้วยเหตนุี ้ในการเปิดเผยข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ จึงค านวณขนาดรายการโดยใช้สมมติฐาน
ว่าในครัง้นี ้บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน Merged Co. หรือ Sunrise แล้วแต่กรณี โดยที่ค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการเข้าท าธุรกรรมที่จะต้องช าระไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะมีจ านวนไม่เกิน 5,774 ล้านรูปีอินเดีย หรือ
เท่ากับประมาณ 2,933 ล้านบาท1 (“ค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าท าธุรกรรม”) (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2)  

                                                 
1 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุรูปีอินเดียเทียบกบัเงินสกลุบาททีป่ระกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
ซึง่ 1 รูปีอินเดียมีมลูคา่เทา่กบั 0.50795 บาท ซึง่อตัราแลกเปลี่ยนนีจ้ะใช้อ้างอิงตลอดเอกสารฉบบันี ้
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทราบตอ่ไปวา่ธุรกรรมจะอยูใ่นรูปแบบของ
การควบรวมกิจการฯ หรือการเข้าซือ้หุ้น 

 ทัง้นี ้ธุรกิจผลติหลอดพรีฟอร์มและบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก PET และ PP ซึง่จะได้มาจากการเข้าท าธุรกรรมนี ้
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯ 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
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน  
ในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากับ 
ร้อยละ 234.61 โดยขนาดของรายการค านวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วลา่สดุของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ
วันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนัน้ ธุรกรรมนีจ้ึงเป็นรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100  
จึงถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์โดยอ้อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนีเ้ข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื่น 
ค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) บริษัทฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บั
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมและจดัสง่ความเหน็
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 ้

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 คาดว่าการเข้าท า 
ธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 หลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาด าเนินการ 
เป็นผลส าเร็จ หรือได้รับการผอ่นผนัจากคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวข้อง (บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาด าเนินการแล้วเมื่อวนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2560) 
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2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ซือ้ บริษัทฯ หรือ Hold Co. (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ขาย 1. Shreekishan Mundhra HUF2 (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 HUF2 (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)3  
13. K. L. Mundhra HUF2 (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 7.38) 

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

ผู้ขาย รวมถึงสมาชิก ผู้จดัการ และ/หรือผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงของผู้ขาย (Ultimate Shareholders)4 

ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ และไมไ่ด้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าท า

ธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

                                                 
2 HUF ยอ่มาจาก Hindu undivided family ซึง่เป็นหน่วยภาษีภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย 
3 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) 
4 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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3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะทั่วไป 

บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจดัตัง้ Hold Co. ขึน้เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ จะ
ถือหุ้นทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน Hold Co. 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 

ปัจจบุนัโครงสร้างการถือหุ้นของ Sunrise เป็นดงันี ้

โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของ Sunrise ณ ปัจจุบนั 

 

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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ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาด าเนินการ ธุรกรรมจะอยู่ในรูปแบบของการควบรวมกิจการฯ (ซึ่งเป็นทางเลือกที่
บริษัทฯ ประสงค์) หรือการเข้าซือ้หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ทางเลอืกที่ 1 – การควบรวมกิจการฯ 

ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาด าเนินการ Hold Co.จะเป็นนิติบุคคลที่ใช้ในการควบรวมกิจการฯ โดยมีขัน้ตอน 
การด าเนินการดงันี ้

(ก) หลงัจากเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องภายใต้สญัญาด าเนินการเป็นผลส าเร็จ เช่น หน่วยงานท่ีมีอ านาจใน
ประเทศอินเดียได้อนมุตัิการควบรวมกิจการฯ และบริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิให้เข้าท าธุรกรรมจากผู้ ถือหุ้น
แล้ว หรือคูส่ญัญาฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ผอ่นผนัเง่ือนไขตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นแล้ว Sunrise จะถกูควบรวมเข้า
ไปอยู่ใน Hold Co. ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดียและ Hold Co. จะแปรสภาพเป็น Merged Co. ซึ่ง
จะสง่ผลให้ทรัพย์สนิและหนีส้ินทัง้หมด ซึง่รวมถึงธุรกิจของ Sunrise จะถกูโอนไปยงั Merged Co. และหุ้น
ของ Sunrise จะหายไปอนัเนื่องมาจากผลของการควบรวมกิจการฯ 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 
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 

  

บริษัทฯ กลุม่ KLM 

20% 80% 

Merged Co. 
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ทางเลอืกที่ 2 – การเข้าซือ้หุ้น 

ในกรณีที่การควบรวมกิจการฯ ไม่ได้รับการอนุมตัิจากหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศอินเดียภายในวนัที่ 23 
มิถนุายน 2561 บริษัทฯ จะให้ Hold Co. เข้าซือ้หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ใน Sunrise จากผู้ขาย และกลุม่ KLM จะยงัคงถือ
หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ของตนใน Sunrise ในกรณีดงักล่าวนี ้โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นจะเป็น
ดงัตอ่ไปนี ้

โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลังจากการเข้าซือ้หุ้น (ระยะที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

และภายหลังจากการเข้าซือ้หุ้ นตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว Sunrise จะควบรวมกิจการกับ Hold Co. ภายใต้
กระบวนการควบรวมกิจการในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีระบใุนทางเลือกที่ 1 ข้างต้น หรือภายใต้กระบวนการควบรวมกิจการ
แบบอื่นที่จะมีการก าหนดให้เหมาะสมต่อไป โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัจากการควบรวมกิจการจะมีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้

โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลังจากการเข้าซือ้หุ้น (ระยะที่ 2) 

  

บริษัทฯ กลุม่ KLM 

20% 80% 

Merged Co. 

บริษัทฯ 

Hold Co. 

Sunrise 

กลุม่ KLM 

100% 

80% 20% 
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ทัง้นี ้ข้อตกลงและเง่ือนไขที่ส าคญัของสญัญาด าเนินการที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรม (ทัง้ในรูปแบบของการควบรวม
กิจการฯ หรือการเข้าซือ้หุ้น) สรุปได้ดงันี ้

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  

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

4. Sunrise จะ ต้องจ าหน่ ายธุ ร กิ จผลิตก รอบ  LED (LED 
Casings) และรือ้ถอนเคร่ืองจักรทุกชนิดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
ดงักล่าวออกจากสถานประกอบกิจการของตนโดยค่าใช้จ่าย
ของ Sunrise อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบ
ตอ่คา่ตอบแทนฯ 

5. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัเกิดขึน้กบั Sunrise 
เช่น ผลกระทบที่ท าให้ Sunrise ไมส่ามารถประกอบกิจการได้ 
หรือที่ท าให้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่ส าคัญที่ใช้ใน 
การประกอบธุรกิจของ Sunrise ถกูเพิกถอน เป็นต้น 

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 
ล้านบาท5) (“เงนิมัดจ า”) เพื่อเป็นประกนัการช าระค่าตอบแทนฯ 
(ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2) แก่ผู้ ขายในการเข้าท า

                                                 
5 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัเงินสกลุบาททีป่ระกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 13 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่ง 1 ดอลลาร์สหรัฐมีมลูคา่เทา่กบั 33.0899 บาท ซึง่อตัราแลกเปลี่ยนนีจ้ะใช้อ้างอิงตลอดเอกสารฉบบันี ้
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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 

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) จะต้องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่ 
กลุ่ม KLM เสนอช่ือแต่งตัง้ด้วย 1 เสียง เว้นแต่ กลุ่ม KLM จะถือหุ้นในสดัส่วน 
น้อยกวา่ร้อยละ 10 
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ทัง้นี ้เร่ืองส าคญัรวมถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 การเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิและ/หรือข้อบงัคบั 

 การออก ซือ้ ไถ่ถอน หรือเปลี่ยนแปลงทนุของบริษัท ซึ่งรวมถึง การออกหุ้น
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ เว้นแต่ การออกหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่บริษัทฯ (ถ้ามี)   

 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 นรายอื่ น ๆ ก่อนการเสนอขายหุ้ นดังกล่าวแก่
บคุคลภายนอก โดยที่ผู้ ถือหุ้นจะต้องโอนขายหุ้นที่ตนถืออยูท่ัง้หมดเทา่นัน้ ทัง้นี ้
ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ เสนอขายหุ้นดงักล่าว กลุ่ม KLM อาจใช้สิทธิขายหุ้ น
ของตนไปในคราวเดียวกัน (Tag-along) โดยบริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้
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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 

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
นี จ้ะต้องเป็นราคาที่สูงกว่าระหว่าง (ก) ราคาตลาดยุติ ธรรม และ  
(ข) ราคาซือ้ขายหุ้นที่บริษัทฯ ขายให้แก่บคุคลภายนอก 

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

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

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

(จ) คูณด้วยสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ KLM 

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) 

: 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
ส่วนขาดที่ค านวณแล้ว (4) บวกดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 11 ต่อปี ซึ่งค านวณจากจ านวนเงินตามข้อ (1)-(3) ส าหรับ
ระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2561 หรือวนัอื่นตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั (“วัน Cut-off”) จนถึงวนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 
(5) หักด้วยจ านวนเงินปันผลหรือเงินใด ๆ ท่ีได้มีการจ่าย หรือมลูคา่ของทรัพย์สินใด ๆ ที ่Sunrise จ าหนา่ยไปซึง่เป็นการผิด
ข้อสัญญารักษาสถานะ (Standstill Covenant) ภายใต้สัญญาด าเนินการ หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ใด ๆ ที่ Sunrise 
ก่อให้เกิดขึน้ตัง้แต่วนั Cut-off อันเนื่องมาจากการปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ จากการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence 
Conditions) (รวมเรียกว่า “ค่าตอบแทนฯ”) ให้แก่ผู้ ขายในวนัที่การควบรวมกิจการฯ หรือการเข้าซือ้หุ้ นเสร็จสมบูรณ์ 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจได้มาซึ่งหุ้ นทัง้หมดของกลุ่ม KLM ในอนาคต ด้วยเหตุนี  ้ 
ในการเปิดเผยข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี ้บริษัทฯ จึงค านวณขนาดรายการโดยใช้สมมติฐานวา่ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะได้มาซึง่
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน Merged Co. หรือ Sunrise แล้วแต่กรณี ในจ านวนค่าตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรม
จ านวนไม่เกิน 5,774 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเท่ากับประมาณ 2,933 ล้านบาท) ซึ่งแบ่งออกเป็นมูลค่ากิจการทัง้หมดของ 
Sunrise จ านวน 5,310 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเท่ากับประมาณ 2,697 ล้านบาท) มูลค่าประมาณการเงินทุนหมุนเวียนที่ 
มีการปรับปรุงและคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ทัง้หมดจ านวน 300 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเทา่กบัประมาณ 152 ล้านบาท) และคา่ใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการ (เช่น อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมหน่วยงานราชการ) จ านวน 164 ล้านรูปีอินเดีย  
(หรือเท่ากับประมาณ 83 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นที่เหลืออยู่ในสดัส่วนร้อยละ 20 จาก 
กลุม่ KLM ในอนาคตและมีสว่นเกินระหวา่ง (ก) มลูค่าของสิ่งตอบแทนทัง้หมดที่จ่ายตามความเป็นจริงส าหรับการได้มาซึง่
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 ดงักลา่วซึ่งค านวณตามสตูรที่เก่ียวข้องภายใต้สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นหรือข้อตกลงอื่นใดระหว่าง
คู่สญัญา และ (ข) ร้อยละ 20 ของค่าตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรม บริษัทฯ จะถือว่าสว่นเกินดงักลา่วเป็นรายการ
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ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในอนาคต และบริษัทฯ จะน ามลูค่าที่ได้ดงักลา่วไปใช้เพื่อค านวณขนาดรายการเพื่อปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปส าหรับการรายการได้มาดงักลา่วตอ่ไป 

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 25606 

ทัง้นี ้การค านวณขนาดรายการของธุรกรรม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 

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

NTA ของบริษัทฯ
 

 = (823 ล้านบาท × 100%) × 100

1,040 ล้านบาท
 

 = ร้อยละ 79.15 

(2) ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 

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

ก าไรสทุธิของบริษัทฯ
 

 = (165 ล้านบาท × 100%) × 100

121 ล้านบาท
 

 = ร้อยละ 136.52 

(3) ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน7 

ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีจา่ยไป × 100

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
 

 = 2,933 ล้านบาท  × 100 

1,250 ล้านบาท
 

 = ร้อยละ 234.61 

(4) ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่ออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ 

เกณฑ์นีไ้มส่ามารถใช้ค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไมไ่ด้ออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระราคา 

                                                 
6 ภายหลงัวนัที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวนัที่เปิดเผยข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี ้Sunrise ไม่มีธุรกรรมที่มีนยัส าคญันอกเหนือจากการประกอบ
ธุรกิจปกติแตอ่ยา่งใด 
7 โดยใช้สมมติฐานจากการได้มาซึง่หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน Merged Co. หรือ Sunrise แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทฯ น าคา่ตอบแทนสงูสดุ
จากการเข้าท าธุรกรรมมาใช้เพ่ือค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 
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สรุปรายละเอียดของการค านวณขนาดรายการ 

เกณฑ์การค านวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ) 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 79.15 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 136.52 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 234.61 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่ออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ ไมส่ามารถค านวณได้ 

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 
234.61 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 านาจควบคุมของบริษัท
จดทะเบียนจะต้อง 

ก. มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้าม หรือ
ลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการท่ีมีมหาชน
เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

ข. ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ 
ค า สั่ ง  ม ติ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ห รื อ ข้ อ ต กล ง 
การจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนหนัง สือ เ วียน ท่ีตลาดหลักท รัพย์ฯ 
ก าหนดให้ถือปฏิบัติ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของ 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุหรือการเปล่ียนแปลงในราคา
หลกัทรัพย์ 

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

 

2. กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท
จดทะเบียนจะต้องเป็นกรรมการอิสระและบริษัทจด
ทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมดอย่างน้อย 3 ทา่น 

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

3. ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องได้ รับ 
ความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก  บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีปัจจุบันของ Sunrise คือ Jain 
Vijay & Company ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีในประเทศอินเดีย 
โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้ SR Batliboi & Co. ซึ่งเป็น
บริษัทสมาชิกของ Ernst & Young ในประเทศอินเดียเป็น
ผู้สอบบญัชีของ Merged Co. หรือ Sunrise ตอ่ไป 



 

15 
 

หลกัเกณฑ์ บริษทัฯ (ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม) 

4. ระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) ของ
บริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
พิจารณาระบบการควบคุมภายในของ Sunrise จาก 
การตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่าไม่มีประเด็นท่ีเป็น
สาระส าคัญ  โดยบริษัทฯ  จะด า เ นินการใ ห้ ร ะบบ 
การควบคมุภายในของ Merged Co. หรือ Sunrise เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนหรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องหลังจากธุรกรรม
เสร็จสมบรูณ์ 

5. บ ริ ษั ท จ ดท ะ เ บี ย น แ ล 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 ล ป ร ะ โ ย ช น์  (ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ) ตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด แม้ว่า
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“IVL”) ซึง่
เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะผลิต 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นเดียวกัน แต่ผลิตภัณฑ์ของ IVL 
แตกตา่งจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เน่ืองจาก IVL มุ่งผลิต
ขวดพลาสติกท่ีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ
รายได้ของ IVL จากการผลิตบรรจภุณัฑ์ท่ีท าจากพลาสติก
มีจ านวนไม่สูงมาก อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก IVL เป็นหนึ่งใน
ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) ให้แก่บริษัทฯ ดงันัน้ จึงจะ
ยงัคงมีรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทฯ และ IVL ตอ่ไป 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและตรวจสอบวา่
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
หรือไม่ และการเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นการเข้าท า
ร า ย ก า ร เ ส มื อนหนึ่ ง ว่ า เ ป็ น ก า ร ท า ร า ย ก า ร กับ
บุคคลภายนอก (Arm-length Basis)  และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.  หรือไม่  ซึ่งจะ มี 
การรายงานตอ่ไปยงัคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย 

6. บ ริษัทจดทะ เบี ยนจะ ต้อง มีคุณสมบัติ ใ น ด้ าน 
การกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจ านวน
ผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ ถือ
หุ้นดงักล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
ของทนุช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

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

7. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกองทนุส ารองเลีย้งชีพตาม
กฎหมายวา่ด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานของ
บริษัทฯ ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 
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หลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมของกลุม่บริษัทภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรมแล้ว บริษัทฯ  
เห็นวา่กลุม่บริษัทยงัคงด ารงคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอ านาจการควบคุมบริษัทฯ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจากการ
แตง่ตัง้กรรมการเพื่อแทนที่กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยงัคงเป็นเหมือนเดิม 

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 
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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) ซึง่ได้รับจาก 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) ซึง่ได้รับจาก 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 าธุรกรรม8 

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 

 

                                                 
8 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)9 

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 

                                                 
9 รายชื่อผู้ ถือหุ้นของ Sunrise เป็นรายชื่อผู้ ถือหุ้นของ Sunrise ก่อนการควบรวมกิจการระหว่าง Sunrise และ Hold Co. เพื่อแปรสภาพเป็น 
Merged Co. โดยรายชื่อผู้ ถือหุ้นภายหลงัจากการควบรวมกิจการดังกล่าวจะมีรายละเอียดคล้ายคลึงกับรายชื่อผู้ ถือหุ้นของ Merged Co. ที่
ระบขุ้างต้น 
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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 
ตกลงกัน ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการ ต่อ EBITDA (EV/EBITDA Multiple Method) โดยใช้อัตราส่วนมูลค่า
กิจการตอ่ EBITDA ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงั (LTM EV/EBITDA) ที่ 8.03 เทา่ ซึง่อ้างอิงจากอตัราสว่นดงักลา่วของ
บริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลงึกนัทัว่โลกซึง่มีคา่เฉลีย่ของอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ EBITDA ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงั
อยู่ที่ 10.1 เท่า ในการนี ้เมื่อค านึงถึง EBITDA ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนของ Sunrise (โดยไม่รวมธุรกิจผลิตกรอบ LED) ณ 
เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมีมลูคา่ 661 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเท่ากบัประมาณ 336 ล้านบาท) และ LTM EV/EBITDA ของ Sunrise 
ที่ 8.03 เท่า จะสามารถประมาณมูลค่ากิจการทัง้หมดของ Sunrise ได้ที่ 5,310 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเท่ากับประมาณ 2,697 
ล้านบาท)  

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

ผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ มีดงันี ้

1) เพื่อให้มีฐานลกูค้ากลุม่ใหมท่ี่มีความหลากหลายยิ่งขึน้ 

ปัจจบุนั ฐานลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบริษัทข้ามชาติที่ผลติสนิค้า FMCG โดยบริษัทฯ มี
ลกูค้าโดยรวมประมาณ 100 ราย โดยร้อยละ 79 ของรายได้ของบริษัทฯ มาจากลกูค้า 10 อนัดบัแรก 
ในทางกลบักนั ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่บริษัทชัน้น าของโลกด้าน FMCG ให้ความสนใจอยา่งมาก
โดย Sunrise มีลกูค้ามากกว่า 1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัท FMCG ที่มีช่ือเสียงในระดบัสากล 
ทัง้นี ้ร้อยละ 25 ของรายได้ของ Sunrise มาจากลกูค้า 10 อนัดบัแรก ดงันัน้ การเข้าท าธุรกรรมจะท าให้
บริษัทฯ เสนอผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่มให้แก่ลกูค้าทัง้ในประเทศไทยและประเทศอินเดีย เพิ่มฐานลกูค้า
ของบริษัทฯ ให้มีมากกว่า 1,000 ราย และลดรายได้ที่มาจากลูกค้า 10 อันดับแรกเหลือเพียง 
ร้อยละ 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



 

22 
 

บริษัทมีความเช่ียวชาญและมีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับวา่สามารถผลติและออกแบบบรรจภุณัฑ์พลาสติกแข็งได้
ดีที่สดุ และสามารถพฒันาคณุภาพของสนิค้าจากการพฒันาโรงงานของทัง้สองบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 

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. โดยอาจลงทนุในรูปของ
ทนุ หรือการให้เงินกู้  ซึ่งบริษัทฯ จะน าสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปเป็นหลกัประกนั 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 เดือนนบัจากวนัที่เบิกใช้เงินกู้  โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงรูปแบบของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตาม 
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ความเหมาะสมตอ่ไป อนึ่ง เง่ือนไขเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน โดยบริษัทฯ อยู่
ในระหวา่งการเจรจาเง่ือนไขดงักลา่วกบัสถาบนัการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ จ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน บริษัทฯ 
จะเสนอเร่ืองดงักลา่วให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป ทัง้นี ้หากมีความคืบหน้าเก่ียวกบัการเจรจา
เง่ือนไขเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นประการใดแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป  

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการให้ Hold Co. ออกหุ้นกู้ทีไ่มส่ามารถแปลงสภาพได้จ านวนไมเ่กิน 2,600 ล้านรูปี
อินเดีย (หรือเทา่กบัประมาณ 1,321 ล้านบาท) โดยจะออกให้แก่นกัลงทนุในวงจ ากดั และจะน าหุ้นและทรัพย์สิน
ใน Merged Co. หรือ ทรัพย์สนิใน Hold Co. (แล้วแตก่รณี) ไปเป็นหลกัประกนั 

ทัง้นี  ้จ านวนเงินทัง้หมดที่จะได้จากกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทย และ/หรือการออกหุ้ นกู้  
ทีไ่มส่ามารถแปลงสภาพได้แก่นกัลงทนุจะไมเ่กินคา่ตอบแทนฯ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ 

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

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นไมแ่ตกตา่งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบใุนข้อ 10 ข้างต้น 

********************************************* 
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 วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 

สรุปข้อมูลส ำคัญที่มีกำรแก้ไขใน 
สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัท พลำสติค และหีบห่อไทย จ ำกัด (มหำชน) (บัญชี 1) (ฉบับแก้ไขครัง้ที่ 1) 

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมลูและรายละเอียดบาง

ประการในสารสนเทศรายการได้มาซึง่หุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) ฉบบัลงวนัท่ี 14 

พฤศจิกายน 2560 (“สำรสนเทศฯ”) เพื่อให้สารสนเทศถูกต้องตามควร โดยข้อมูลส าคัญที่มีการแก้ไขสรุปได้ดังนี  ้ 

อนึง่ ค านิยามใด ๆ ที่ไมไ่ด้นิยามขึน้ใหมใ่นหนงัสอืฉบบันี ้ให้มีความหมายตามค านิยามตามที่ปรากฏในสารสนเทศฯ 

ล ำดับ ข้อมูลก่อนกำรแก้ไข ข้อมูลหลังกำรแก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 

1.  Merged Co. จะออกหุ้ น ให ม่ ใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ให้แก่  KLM ซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 ใน 
Sunrise ที่จะยงัคงถือหุ้นตอ่ไป 

Merged Co. จะออก หุ้ น ให ม่ ใน
สัดส่ วน ร้อยละ 20 ให้ แก่  KLM, 
Hitesh Kumar Mundhra, Chanda 
Devi Mundhra และ S. K. Mundhra 
(รวมเรียกว่า “กลุ่ม KLM”) ซึ่งเป็น 
ผู้ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 20 ใน 
Sunrise ที่จะยงัคงถือหุ้นตอ่ไป  

คู่สัญญาได้เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
จ านวนผู้ ถือหุ้นใน Sunrise ทีจ่ะยงัคง
ถือหุ้นตอ่ไป 

2.  Hitesh Kumar Mundhra แ ล ะ
Chanda Devi Mundhra เป็ นผู้ ขาย
และเป็ นคู่ สัญญ าตามสัญญ า
ด าเนินการ 

Hitesh Kumar Mundhra แ ล ะ
Chanda Devi Mundhra ไ ม่ เ ป็ น
ผู้ ขายและไม่ เป็ นคู่ สัญญาตาม
สญัญาด าเนินการ 

คู่สัญญาได้เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
ผู้ขายตามสญัญาด าเนินการ 

3.  KLM จะขายหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 
11.36 ของตนใน Sunrise และจะ (ก) 
คงถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของ
ตนใน Sunrise (กรณีการเข้าซือ้หุ้ น) 
หรือ (ข) ได้ รับหุ้ นที่ ออกใหม่ ใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ใน Merged Co. 
(กรณีการควบรวมกิจการฯ) 

S. K. Mundhra และ KLM จะขายหุ้น
ในสดัส่วนรวมกันร้อยละ 33.30 ของ
ตนใน Sunrise และกลุม่ KLM จะ (ก) 
คงถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของ
ตนใน Sunrise (กรณีการเข้าซือ้หุ้ น) 
หรือ (ข) ได้ รับหุ้ นที่ ออกใหม่ ใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ใน Merged Co. 
(กรณีการควบรวมกิจการฯ) 

คู่สัญญาได้เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
ผู้ขายตามสญัญาด าเนินการ 

4.  คู่ สัญ ญ าของสัญ ญ าระหว่ า ง 
ผู้ ถือหุ้ น ประกอบไปด้วย บริษัทฯ 
Hold Co. KLM และ Sunrise 

คู่ สัญ ญ าของสัญ ญ าระหว่ า ง 
ผู้ ถือหุ้ น ประกอบไปด้วย บริษัทฯ 
Hold Co. กลุม่ KLM และ Sunrise 

คู่สัญญาได้เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
จ านวนผู้ ถือหุ้นใน Sunrise ที่จะยงัคง
ถือหุ้นตอ่ไป 
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ล ำดับ ข้อมูลก่อนกำรแก้ไข ข้อมูลหลังกำรแก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 

5.  การได้มาซึ่ งหลักท รัพ ย์ซื อ้ คื น 
(Treasury Securities) ซึ่งมีมูลค่า
เ กิ น  5 ล้ า น รู ปี  (ห รื อ เท่ า กั บ
ประมาณ 3 ล้านบาท) ไม่ถือเป็น
เ ร่ื อ ง ส า คั ญ  (Fundamental 
Issues) 

การได้มาซึ่ งหลักท รัพ ย์ซื อ้ คื น 
(Treasury Securities) ซึ่งมีมูลค่า
ไม่ เกิ น  5 ล้ าน รูปี  (ห รือ เท่ ากับ
ประมาณ 3 ล้านบาท) ไม่ถือเป็น
เ ร่ื อ ง ส า คั ญ  (Fundamental 
Issues) 

คู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ ยนแปลง
เก่ียวกับเร่ืองส าคญั (Fundamental 
Issues) ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการของ Sunrise หรือ 
Merged Co. 

6.  องค์ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ Sunrise 
ห รื อ  Merged Co. จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นจ านวน 5 ทา่น 

องค์ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ Sunrise 
ห รื อ  Merged Co. จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นจ านวน 2 ทา่น 

คู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับองค์ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ 
Sunrise หรือ Merged Co. อย่างไร
ก็ดี  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่
กระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ หรือ 
Hold Co. ใ น ก า ร อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน 

7.  Sunrise มี โรงงานผลิตในประเทศ
อินเดีย ซึ่งมีก าลงัการผลิตรวมทัง้สิน้ 
37,800 เมตริกตนัตอ่ปี 

Sunrise มี โรงงานผลิตในประเทศ
อินเดี ย มี ก าลังการผลิตหลอด 
พรีฟอร์มและบรรจุภณัฑ์รวมทัง้สิน้
ประมาณ 44,000 เมตริกตนัตอ่ปี 

ป รับป รุง ข้ อมู ล เ ก่ี ย วกับ ก าลัง 
การผลติของ Sunrise  

8.  จ านวนหุ้นใน Sunrise ของบริษัทฯ 
และ/หรือ Hold Co. และ/หรือบคุคล
ที่ บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ /ห รือ  Hold Co. 
ก าหนด ภายหลังจากการเข้าท า
ธุรกรรมเทา่กบั 7,128,116 

จ านวนหุ้ น ใน  Merged Co. ห รือ 
Sunrise ของบ ริ ษั ทฯ  และ /ห รือ 
Hold Co. และ/หรือบุคคลที่บริษัทฯ 
แ ล ะ /ห รื อ  Hold Co. ก า ห น ด 
ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรม
เทา่กบั 7,128,000 

คู่สัญญาได้ปรับปรุงการค านวณ
จ านวนหุ้ นซึ่งท าให้จ านวนหุ้ นของ
บริษัทฯ และ/หรือ Hold Co. และ/
หรือบคุคลที่บริษัทฯ และ/หรือ Hold 
Co. ก า ห น ด ล ด ล ง จ า ก เดิ ม 
“7,128,116 หุ้ น” เป็น “7,128,000 
หุ้ น ” ห รือลดลงจ านวน  116 หุ้ น 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และ/หรือ Hold 
Co. และ/หรือบุคคลที่บริษัทฯ และ/
หรือ Hold Co. ก าหนดจะยังคงถือ
หุ้ น ใ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ  80 ใ น 
Merged Co. หรือ Sunrise เช่นเดิม 
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ล ำดับ ข้อมูลก่อนกำรแก้ไข ข้อมูลหลังกำรแก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 

9.  ทัง้นี ้เง่ือนไขและข้อตกลงในสญัญา
กู้ เงินไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นแต่
อยา่งใด 

ทัง้นี  ้เง่ือนไขและข้อตกลงในร่าง
ข้อก าหนดเก่ียวกับการกู้ เงินไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ดี เง่ือนไขและข้อตกลงใน
ร่างข้อก าหนดเก่ียวกับการกู้ เงิน
ก าหนดวา่ บริษัทฯ อาจต้องเพิ่มทนุ
จดทะเบียนในจ านวนไม่น้อยกว่า 
500 ล้ านบ าทภาย ใน เวลา  10 
เดือนนบัจากวันที่เบิกใช้เงินกู้ และ
ต้องด าเนินการให้มีการช าระค่าหุ้น
เต็มจ านวนภายในเวลา 12 เดือน
นบัจากวนัท่ีเบิกใช้เงินกู้  

เ ง่ื อ น ไข เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เพิ่ ม ทุ น 
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามร่าง
ข้อก าหนดเก่ียวกับการกู้ เงินยังมี
ความไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ อยู่ใน
ระหว่างการเจรจาเง่ือนไขดังกล่าว
กบัสถาบนัการเงิน 

 

********************************************* 


