








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

24 เมษายน 2562 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 
24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ หรือนิติบคุคลที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของนิติบคุคล
ดงักลา่ว (“SPV”) เข้าลงทนุใน Sun Packaging Systems (FZC) (“Sunpack”) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนจดัตัง้ในเขต
ปลอดอากรระหวา่งประเทศของทา่อากาศยานชาร์จาห์ (Sharjah Airport International Free Zone) (“SAIF”) ในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (“UAE”) และประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก โดยการเข้าซือ้หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 89 ใน 
Sunpack จากผู้ขาย (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2) โดยคา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดในการเข้าท าธุรกรรมจะมีจ านวน
ไมเ่กิน 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทา่กบัประมาณ 472.09 ล้านบาท1) (“ค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าท าธุรกรรม”) 
(รวมเรียกวา่ “ธุรกรรม”) ทัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผยข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้การอ้างอิงถึง “บริษัทฯ” ให้หมายความ
รวมถึง SPV ด้วย เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอยา่งอื่น 

ในการนี ้บริษัทฯ ตกลงจะช าระค่าตอบแทนเบือ้งต้นให้แก่ผู้ ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามข้อ 3.1) เทา่กบัผลลพัธ์ของจ านวน 12.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทา่กบัประมาณ 383.25 ล้านบาท) ภายหลงั
จากการปรับปรุงมลูค่าแล้ว (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) (“ค่าตอบแทนที่ช าระในวันที่ ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”)  
ทัง้นี ้บริษัทฯ และผู้ขายตกลงวา่จะค านวณราคาซือ้ขายหุ้นท่ีแท้จริงโดยอ้างอิงสตูรการค านวณตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั ซึ่ง
อาจมีจ านวนสงูกว่า (แต่ไม่เกินจ านวนค่าตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรม ) หรือต ่ากว่าค่าตอบแทนที่ช าระในวนัท่ี
ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) ที่บริษัทฯ ช าระให้แก่ผู้ขายในวนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ดงันัน้ 
บริษัทฯ อาจต้องช าระราคาซือ้ขายหุ้นเพิ่มเติมหรืออาจได้รับช าระราคาซือ้ขายหุ้นคืนบางส่วนในภายหลงั  โดยบริษัทฯ 
จะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผู้ ถือหุ้นเมื่อการช าระราคาดังกล่าวได้
ด าเนินการเสร็จสิน้แล้วตอ่ไป 

ทัง้นี ้ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน 
ในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากบั
ร้อยละ 154.47 โดยขนาดของรายการค านวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วลา่สดุของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนัน้ ธุรกรรมนีจ้ึงเป็นรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100  
จึงถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนีเ้ข้าข่ายได้รับการยกเว้น 
การยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2)  
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ

                                                 
1 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 23 เมษายน 2562 
โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐมีมลูคา่เทา่กบั 31.8978 บาท ซึง่อตัราแลกเปลี่ยนนีจ้ะใช้ตลอดเอกสารฉบบันีเ้พ่ือการอ้างอิงเทา่นัน้ 
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บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับ
ธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดงักล่าวให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้  บริษัท อวานการ์ด 
แคปปิตอล จ ากดั ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

นอกจากนี ้ธุรกรรมดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตาม
มาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ซึง่
บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี 

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปดงัตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

หลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญา 
ซือ้ขายหุ้นที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมกบัผู้ขาย (“สัญญาซือ้ขายหุ้น”) (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 ด้านลา่งนี)้ ภายใน 
วนัที่ 24 เมษายน 2562 ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าการเข้าท าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 31 กรกฎาคม 2562 หลงัจากที่
เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นเป็นผลส าเร็จ หรือได้รับการผ่อนผนัจากคูส่ญัญาฝ่ายที่เก่ียวข้อง และ
ได้มีการด าเนินการตา่ง ๆ ตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ซือ้ : บริษัทฯ 

ผู้ขาย : 

 
1. Kishore Kumar Tarachand Bhatia (“K.K.T. Bhatia”) (ถือหุ้นในสดัสว่น

ร้อยละ 67% ใน Sunpack) 

2. Khalid Mahmood Malik (“K.M. Malik”) (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 11% ใน 
Sunpack) 

3. Kanhaiyalal Mannalal Mundhra (“K.M. Mundhra”) (ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 22% ใน Sunpack)  

ความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

: ผู้ขาย รวมถึงบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผู้ขาย  ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ และ
ไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวจึงไม่ 
เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ  
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
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3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะทั่วไป 

ปัจจบุนัโครงสร้างการถือหุ้นของ Sunpack เป็นดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้ นในสดัส่วนร้อยละ 89 ใน Sunpack จากผู้ ขาย และ 
K.K.T. Bhatia (“ผู้ถือหุ้นที่ จะยังคงถือหุ้นต่อไป”) จะยังคงเป็นผู้ ถือหุ้ นใน Sunpack ต่อไปในสัดส่วนร้อยละ 11 โดย
โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นจะเป็นดงัตอ่ไปนี ้

  

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้น สรุปได้ดงันี ้

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : 1) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เข้าท า
ธุรกรรม (บริษัทฯ จะจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
เพื่ออนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562) 

2) ผู้ ขาย หรือบริษัทฯ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ที่
เก่ียวกบัการโอนหุ้นใน Sunpack ให้แก่บริษัทฯ กบัหน่วยงาน 
SAIF ให้ครบถ้วน 

K.K.T. Bhatia 

67% 

K.M. Malik  

11% 

Sunpack 

K.M. Mundhra  

22% 

บริษัทฯ 

89% 

Sunpack 

K.K.T. Bhatia 

11% 
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3) ผู้ ขายจะต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงาน SAIF เก่ียวกับ
เร่ืองการช าระค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ Sunpack เมื่อ
ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

4) ผู้ ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานในการยื่ นค าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้า “Sunpack” และ “Sunpet” กบัหน่วยงาน
ที่มีอ านาจในประเทศ UAE ให้แก่บริษัทฯ 

5) ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย ส าคัญเ กิดขึ น้กับ 
Sunpack  

ทัง้นี ้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุ้นจะต้องเป็นผลส าเร็จ 
หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เก่ียวข้องก่อนหรือใน 
วันสุดท้ายส าหรับการเข้าท าธุรกรรม (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้
ด้านลา่งนี)้ 

วันสุดท้ายส าหรับการเข้าท า
ธุรกรรม 

: ภายใน 90 วนัหลงัจากวนัที่คูส่ญัญาลงนามสญัญาซือ้ขายหุ้น 

หน้าที่ ที่ ส าคัญเพื่ อให้ธุรกรรม
เสร็จสมบูรณ์ 

: 1) ภายในเวลา 5 วันท าการหลังจากเง่ือนไขบังคับก่อนตาม
สัญญาซือ้ขายหุ้นเป็นผลส าเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เ ก่ียวข้อง บริษัทฯ และผู้ ขายจะลงนามใน
เอกสารการโอนหุ้ นทัง้หลายที่ เ ก่ียวข้องกับธุรกรรม  และ
เอกสารอื่นใดตามที่สัญญาซือ้ขายหุ้ นก าหนด และยื่นต่อ
หนว่ยงาน SAIF เพื่อจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของ Sunpack 

2) วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์จะเกิดขึน้ภายใน 1 วันท าการ
หลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับหนงัสืออนุญาตจากหน่วยงาน SAIF 
ซึง่แสดงข้อความวา่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นท่ีจะยงัคงถือหุ้นตอ่ไป
เป็นผู้ ถือหุ้นของ Sunpack (“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”) 

3) บริษัทฯ จะต้องช าระค่าตอบแทนที่ช าระในวนัที่ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณ์ (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) ให้แก่ผู้ขายใน
วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ส าคัญ : ผู้ขายตกลงที่จะไมท่ าธุรกิจที่เป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของ Sunpack 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่
ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 



 

5 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นที่จะยงัคงถือหุ้นต่อไป และ Sunpack จะเข้าท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (“สัญญา

ระหว่างผู้ถือหุ้น”) ในวนัเดียวกนักบัวนัที่เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น โดยข้อตกลงและเง่ือนไขที่ส าคญัของสญัญาระหว่าง 
ผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้ 

คณะกรรมการ : บริษัทฯ เป็นผู้ ก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการ โดย 
ผู้ ถือหุ้นที่จะยงัคงถือหุ้นต่อไปจะมีสิทธิเสนอช่ือแต่งตัง้กรรมการ
จ านวน 1 ท่าน ตราบเท่าที่ผู้ ถือหุ้นที่จะยงัคงถือหุ้นต่อไปยงัคงถือ
หุ้นใน Sunpack ในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 8 

องค์ประชุมคณะกรรมการและ
การออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมคณะกรรมการ 

: บริษัทฯ เป็นผู้มีดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการก าหนดองค์ประชมุ 
สถานที่ประชุม และขัน้ตอนการประชุม ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนด 

การลงมติในเร่ืองส าคัญ
(Fundamental Issues) 

: ส าหรับการลงมติในเร่ืองส าคญั (Fundamental Issues) จะต้องได้รับ 
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือคะแนนเสียงเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหุ้นที่จะยงัคงถือหุ้นตอ่ไปด้วย 1 เสียง เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที่จะยงัคง
ถือหุ้นตอ่ไปถือหุ้นในสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 8 

ทัง้นี ้เร่ืองส าคญัรวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

• การซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้
ส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

• การลงมติเพื่อเลิกกิจการหรือเข้าท าข้อตกลงใด ๆ กบัเจ้าหนี ้
หรือการด าเนินการใด ๆ เพื่อควบรวมกิจการหรือรวมกิจการ 
หรือปรับโครงสร้าง ฟืน้ฟูกิจการ หรือยตุิการประกอบธุรกิจที่
เป็นสาระส าคญัทัง้หมดหรือแต่เพียงบางส่วนที่ส าคญั หรือ
การยื่นค าขอตัง้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ หรือผู้บริหารแผน
เพื่อจดัการทรัพย์สนิ   

• การก่ อภาระผูกพัน เหนือท รัพย์ สิน  เ ว้ นแต่ เพื่ อ เ ป็น
หลกัประกนัส าหรับการกู้ยืมเงินตามปกติของธุรกิจ 

• การเปลีย่นรอบปีบญัชี  

• การเข้าท าสัญญากับผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องของ  
ผู้ ถือหุ้น หรือกรรมการใด ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ของผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ เว้นแต่เป็นรายการที่เป็นเง่ือนไขการค้า
โดยทั่วไปเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s 
Length Basis) หรือมีมลูคา่ทีไ่มม่ีนยัส าคญั 



 

6 
 

ข้อจ ากัดการโอนหุ้น : • ห้ามผู้ ถือหุ้นท่ีจะยงัคงถือหุ้นตอ่ไปโอนหุ้นให้แก่บคุคลใด ๆ ที่
ด าเนินธุรกิจหรือที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อมในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันหรือที่เป็นการ
แข่งขันกับธุรกิจของ Sunpack นอกจากนี ้คู่สญัญารายใด
รายหนึ่งอาจโอนหุ้ นที่ตนถืออยู่ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับ
คูส่ญัญาดงักลา่ว และผู้ ถือหุ้นท่ีจะยงัคงถือหุ้นตอ่ไปอาจโอน
หุ้นที่ตนถืออยูใ่ห้แก่นิติบคุคลเฉพาะกิจที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้นและ
มีอ านาจควบคมุได้ หากคูส่ญัญาตกลงกนั 

• ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่จะยังคงถือหุ้ นต่อไปประสงค์จะโอนหุ้ น
ทัง้หมดของตนให้แก่บคุคลภายนอก ผู้ ถือหุ้นที่จะยงัคงถือหุ้น
ต่อไปจะต้องเสนอขายหุ้นดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ก่อนการเสนอ
ขายหุ้นดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก 

• ในกรณีที่ บ ริ ษั ทฯ  ประสง ค์ จะ ขายหุ้ นของตนใ ห้ แก่
บคุคลภายนอก บริษัทฯ มีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) ในการบงัคบัให้
ผู้ ถือหุ้ นที่จะยังคงถือหุ้ นต่อไปขายหุ้นทัง้หมดของตนไปใน
คราวเดียวกนักบัหุ้นของบริษัทฯ แก่บคุคลภายนอก นอกจากนี ้
ผู้ ถือหุ้นที่จะยงัคงถือหุ้นต่อไปมีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) ในการ
บงัคบัให้บุคคลภายนอกซือ้หุ้นของตนพร้อมกับหุ้นท่ีบริษัทฯ 
ถืออยู ่

สิทธิในการซือ้หุ้น (Call Option) : ภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัจากปีที่ 3 หรือปีที่ 5 นบัจากวนัที่ลงนาม
ในสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีสทิธิในการซือ้หุ้น (Call Option) 
โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะยงัคงถือหุ้นตอ่ไปขายหุ้นที่ถืออยูใ่ห้แก่บริษัทฯ 
ในราคา Liquidity Price 

การได้มาซึ่ งหุ้นโดยวิธีการอื่น
ของบริษัทฯ 

: บริษัทฯ มีสิทธิซือ้หุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่จะยงัคงถือหุ้นต่อไปใน
ราคา Liquidity Price หาก (1) ผู้ ถือหุ้ นที่จะยังคงถือหุ้ นต่อไปผิด
สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้ น หรือ (2) คู่สญัญาไม่สามารถตกลงกันได้
เก่ียวกบัการลงมติในเร่ืองส าคญั (Fundamental Issues)  

Liquidity Price : Liquidity Price หมายถึง ราคาต่อหุ้นท่ีเป็นไปตามสตูรการค านวณ
ดงัตอ่ไปนี ้

Liquidity Price = Liquidity Valuation / หุ้นที่เหลอืทัง้หมดใน Sunpack 
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โดย  Liquidity Valuation = Liquidity EV – หนี ส้ิน  + เ งินสด  + 
(ผลต่างระหว่างเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และเงินทุน
หมนุเวียนปกติ ณ วนัที่ใช้สทิธิ (Exit Normalised Working Capital) 
+ จ านวนเงินบวกกลบั (Add Back Amounts) 

โดยมลูคา่ของ Liquidity EV เป็นดงันี:้ 

(1) ถ้าค านวณ Liquidity Price ภายหลังจาก 24 เดือนนับ
จากวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

Liquidity EV = 5* (ค่าเฉลี่ยของ TTM EBITDA 1 และ 
TTM EBITDA 2) 

(2) ถ้าค านวณ Liquidity Price ก่อน 24 เดือนนับจากวันที่
ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

Liquidity EV = มูลค่ าสูงสุดของ  [(5*TTM EBITDA 1 
และ 13.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)] 

โดยที่: 

TTM EBITDA 1 = EBITDA ที่มีการปรับปรุงของ 12 เดือนลา่สดุ 

TTM EBITDA 2 = EBITDA ที่มีการปรับปรุงของ 12 เดือนล่าสุด 
ก่อน TTM EBITDA 1 

EBITDA ปรับปรุง = ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม และคา่ตดั
จ าหน่าย ซึ่งไม่รวมถึง (ก) รายรับ/รายจ่ายของ Sunpack ที่เกิดขึน้
เพียงครัง้เดียว หรือไม่ได้เกิดขึน้เป็นประจ า หรือไม่ได้เกิดจาก  
การด าเนินงานปกติ หรือเป็นรายการพิเศษ  (ข) รายจ่ายเก่ียวกับ 
การด าเนินงานท่ีเกิดขึน้เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัรายจ่ายฝ่ายทนุในงาน
ที่ไมใ่ห้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ สิน้งวดของ 12 เดือนลา่สดุ 

หนีส้ิน = เงินกู้ ยืม หรือเงินทุนที่ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน 
หรือสถาบัน องค์กร บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ปล่อยเงินกู้ ยืม
หรือด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั ณ วนัที่มีการใช้สทิธิซือ้ขายหุ้น  

เงินสด = จ านวนทัง้หมดของเงินสดของ Sunpack ไม่ว่าจะเป็นเงิน
สดในความครอบครองหรืออยู่ในบัญชีที่ฝากไว้กับธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินใด และรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น กองทนุสภาพ
คล่อง และการลงทุนในตราสารท่ีซือ้ขายหรือเปลี่ยนมือเป็นเงินสด
ได้ง่าย ณ วนัที่มีการใช้สทิธิซือ้ขายหุ้น  

เงินทุนหมุนเวียน =  เงินทุนหมุนเวียนของ Sunpack ณ วนัที่มีการ
ใช้สทิธิซือ้ขายหุ้น  
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เงินทุนหมุนเวียนปกติ ณ วันที่ใช้สิทธิ (Exit Normalised Working 
Capital)  = เงินทุนหมุนเวียนปกติของ Sunpack ตามที่คู่สญัญา 
ตกลงกัน ณ เวลาที่ผู้ ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปพ้นสภาพจาก 
การเป็นผู้ ถือหุ้น 

จ านวนเ งินบวกกลับ  (Add Back Amounts)  = ผลรวมของ  
(ก) หนีท้ี่เกิดขึน้ หรือเงินสดที่ใช้ส าหรับรายจ่ายฝ่ายทนุในโครงการที่
ก าลงัด าเนินการอยู่และยงัไม่ให้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ สิน้งวด
ของ 12 เดือนลา่สดุ และ (ข) ดอกเบีย้ค้างรับและดอกเบีย้ค้างจ่ายที่
เกิดขึน้จากข้อ (ก) ดงักลา่ว 

3.2 ขนาดของรายการ 

ตามสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ ตกลงจะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ขาย ซึ่งเท่ากบัค่าตอบแทนที่ช าระในวนัท่ีธุรกรรม
เสร็จสมบรูณ์ (ดงัรายละเอียดที่ระบดุ้านลา่ง) (1) หักด้วย ร้อยละ 89 ของผลต่างระหว่างหนีส้ินตามจริงและประมาณการ
หนีส้นิ ณ วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ (2) บวก ร้อยละ 89 ของผลตา่งระหวา่งเงินสดตามจริงและประมาณการเงินสด ณ วนัที่
ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ (3) บวก ร้อยละ 89 ของผลต่างระหว่างเงินทุนหมุนเวียนตามจริงและประมาณการเงินทุน
หมนุเวียน ณ วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

ในการนี ้บริษัทฯ ตกลงจะช าระค่าตอบแทนที่ช าระในวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ให้กับผู้ขายในวนัที่ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณ์ โดยค่าตอบแทนที่ช าระในวนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ประกอบด้วยค่าตอบแทนเบือ้งต้นเป็นจ านวน 12.02 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 383.25 ล้านบาท) (1) หักด้วย ร้อยละ 89 ของประมาณการหนีส้ิน ณ วนัที่ธุรกรรม
เสร็จสมบรูณ์ (2) บวก ร้อยละ 89 ของประมาณการเงินสด ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ (3) บวก ร้อยละ 89 ของผลต่าง
ระหว่างประมาณการเงินทุนหมนุเวียน ณ วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และเงินทุนหมุนเวียนที่ก าหนดไว้จ านวน 1.82 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 57.90 ล้านบาท) (4) บวก ร้อยละ 89 ของผลรวมของรายจ่ายฝ่ายทุนที่ตกลงกัน 
จ านวน 0.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทา่กบัประมาณ 5.10 ล้านบาท) ซึง่ขึน้อยูก่บัการช าระเงินตามจริงและการได้รับมอบ
งานโดย Sunpack อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่าตอบแทนที่ช าระในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์มิใช่ราคาซือ้ขายหุ้นที่แท้จริง 
คู่สญัญาตกลงว่าจะค านวณราคาซือ้ขายหุ้นที่แท้จริงโดยอ้างอิงสตูรการค านวณตามที่คู่สญัญาตกลงกันตามที่ระบุไว้ใน 
ย่อหน้าแรก ซึ่งราคาซือ้ขายหุ้นที่แท้จริงอาจมีจ านวนสงูกว่า (แต่ไม่เกินจ านวนค่าตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรม) 
หรือต ่ากว่าค่าตอบแทนที่ช าระในวนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องช าระให้แก่ผู้ขายในวนัที่ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณ์ ดังนัน้ บริษัทฯ อาจต้องช าระราคาซือ้ขายหุ้นเพิ่มเติมหรือได้รับช าระราคาซือ้ขายหุ้นคืนบางส่วนในภายหลงั  
โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นเมื่อได้มีการช าระราคาดงักลา่วเสร็จสิน้แล้วต่อไป นอกจากนี ้
บริษัทฯ คาดว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าท าธุรกรรมจะเป็นจ านวนไม่เกิน 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ
ประมาณ 472.09 ล้านบาท) ซึ่งแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนเบือ้งต้นจ านวน 12.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 
383.25 ล้านบาท), ประมาณการหนีส้นิ จ านวน 0 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทา่กบัประมาณ 0 บาท), ประมาณการเงินสด จ านวน 
0.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 15.95 ล้านบาท), ประมาณการเงินทุนหมนุเวียน จ านวน 1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 31.90 ล้านบาท), ประมาณการรายจ่ายฝ่ายทนุ จ านวน 0.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั
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ประมาณ 15.95 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเข้าท าธุรกรรม จ านวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ
ประมาณ 31.90 ล้านบาท) 

ทัง้นี ้การค านวณขนาดรายการของธุรกรรม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 

ขนาดของรายการ = (NTA ของ Sunpack × 89%) × 100

NTA ของบริษัทฯ
 

 = (206 ล้านบาท × 89%) × 100

−260 ล้านบาท
 

 = เกณฑ์นีไ้ม่สามารถใช้ค านวณได้เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของ
บริษัทฯ ติดลบ 

(2) ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 

ขนาดของรายการ = (ก าไรสทุธิจากการลงทนุใน Sunpack × 89%) × 100

ก าไรสทุธิของบริษัทฯ
 

 = (55 ล้านบาท × 89%) × 100

31 ล้านบาท
 

 = ร้อยละ 154.47 

(3) ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

ขนาดของรายการ = จ านวนเงินที่จา่ยไป × 100

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
 

 = (494 ล้านบาท × 89%) + 32 ล้านบาท  × 100 

4,185 ล้านบาท
 

 = ร้อยละ 11.28 

(4) ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่ออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ 

เกณฑ์นีไ้มส่ามารถใช้ค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไมไ่ด้ออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระราคา 
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สรุปรายละเอียดของการค านวณขนาดรายการ 

เกณฑ์การค านวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ) 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) ไมส่ามารถค านวณได้ 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 154.47 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 11.28 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่ออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ ไมส่ามารถค านวณได้ 

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ซึง่เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเทา่กบัร้อยละ 
154.47 ดงันัน้ ธุรกรรมนีจ้ึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป กลา่วคือ รายการซึ่งมี
ขนาดสงูกว่าร้อยละ 100 และถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนีเ้ข้าขา่ย
ได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี  ้

1. ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึและเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้บริษัทฯ และ Sunpack ประกอบธุรกิจเดียวกัน กล่าวคือ ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก  นอกจากนี  ้ 
ทัง้สองบริษัทตา่งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายกนัดงัตอ่ไปนี  ้

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

• กระบวนการผลิต ทัง้สองบริษัทใช้กระบวนการผลิตแบบเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการฉีดพลาสติก และการฉีด
เป่าแล้วยืด (Injection Stretch Blow Molding หรือ ISBM) และใช้เคร่ืองจกัรชนิดเดียวกนั 

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

ด้วยเหตนุี ้ธุรกิจที่จะได้มาจึงเป็นธุรกิจเดียวกนักบัธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกและไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี  ้วัตถุประสงค์หลักของการเข้าท าธุรกรรมคือเพื่อด าเนินการตามกลยุทธ์ 
ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลก าไรท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะยงัคงด าเนิน
ธุรกิจผลติบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติกภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม 
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3. กลุม่บริษัทยงัคงด ารงคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนด ารงสถาน ะเ ป็น 
บริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ดงัตอ่ไปนี ้

หลกัเกณฑ์ บริษัทฯ (ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม) 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
จดทะเบียนจะต้อง 

ก. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือ
ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชน
เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  ห รื อ ต า ม เ กณ ฑ์ ที่
คณะก ร รมก า รก า กั บ หลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ 
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

ข. ไมเ่ป็นบคุคลที่ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ ง  มติ คณะกรรมการ หรื อข้ อตกลง 
การจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ก าหนดใ ห้ ถื อปฏิบัติ ที่ อาจมี ผลกระทบ 
อย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุหรือการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาหลกัทรัพย์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
ต่างมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดทัง้สอง
หลกัเกณฑ์ 

 

2. กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นกรรมการอิสระและ
บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบทัง้หมดอยา่งน้อย 3 ทา่น 

ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ 
ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทัง้หมด  
3 ทา่น  
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หลกัเกณฑ์ บริษัทฯ (ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม) 

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

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีที่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.  

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

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของ 
Sunpack จากการตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่าไม่มี
ประเด็นที่เป็นสาระส าคญั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้
ระบบการควบคุมภายในของ Sunpack เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุหรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้องหลงัจากธุรกรรม
เสร็จสมบรูณ์ 

5. บริ ษั ทจดทะเบี ยนและบริ ษั ทย่ อยต้ องไม่มี 
ความขัดแ ย้ งทางผลประโยชน์  (ซึ่ ง รวมถึ ง 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด 
แม้ว่าบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)  
(“IVL”) ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนซึง่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นกัน แต่
ผลิตภัณฑ์ของ IVL แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ เนื่องจาก IVL มุง่ผลติขวดพลาสติกที่แตกตา่ง
จากผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก IVL 
เ ป็นหนึ่งในผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)  ให้แก ่
บริษัทฯ  ดังนัน้  จึงจะยังคงมีรายการระหว่างกัน
ระหว่างบริษัทฯ และ IVL ต่อไป โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและตรวจสอบว่ารายการระหวา่ง
กันดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่ และ 
การเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นการเข้าท ารายการ
เสมือนหนึ่งว่าเป็นการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือไม่  ซึ่งจะมีการรายงาน
ตอ่ไปยงัคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย 
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หลกัเกณฑ์ บริษัทฯ (ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม) 

6. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติ ในด้าน 
การกระจายการถือหุ้ น (Free Float) โดยต้องมี
จ านวนผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
และผู้ ถือหุ้นดงักล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้ นรายย่อย
ทัง้หมด 815 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
21.36 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ 

7. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ตามกฎหมายวา่ด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังาน
ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารอง 
เลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

หลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมของกลุม่บริษัทภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรมแล้ว บริษัทฯ  
เห็นวา่กลุม่บริษัทยงัคงด ารงคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอ านาจการควบคุมบริษัทฯ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยงัคงเป็นเหมือนเดิม 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับอนมุตัิจาก  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมและจดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พิจารณาตอ่ไป ในการนี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

นอกจากนี ้ธุรกรรมดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาปร ะชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 บริษัทฯ จะเข้าลงทนุซือ้หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 89 ใน Sunpack ซึง่มีข้อมลูส าคญัดงันี ้

ชื่อบริษัท Sun Packaging Systems (FZC)  

จัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศ 

UAE 

ประเภทของบริษัท บริษัทจ ากดั 

ที่อยู่ 600 M2 Warehouse B3-01, 02, 03 Plot of Land T3-02, 03, 04 และ  05, P.O. Box 
7784, ชาร์จาห์, UAE 

ทุนจดทะเบียน 0.45 ล้านเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเทา่กบัประมาณ 3.91 ล้านบาท2 

ทุนช าระแล้ว 0.45 ล้านเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเทา่กบัประมาณ 3.91 ล้านบาท 

4.1 ธุรกิจของ Sunpack 

 Sunpack เป็นบริษัทจ ากัดที่จัดตัง้ขึน้ใน SAIF ในประเทศ UAE ซึ่งมีช่ือเสียงในประเทศสมาชิกคณะมนตรี 
ความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกขวดโหลและขวดน า้ชนิดปากกว้าง 
ที่ท าจากพลาสติก ซึง่รวมถึง ขวดโหลส าหรับบรรจสุนิค้าอปุโภคบริโภค ขวดโหลส าหรับบรรจเุคร่ืองส าอาง ขวดโหลส าหรับ
บรรจมุายองเนส และขวดโหลส าหรับบรรจเุคร่ืองเทศ  

4.2 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญของ Sunpack 

รอบปีบญัชีของ Sunpack เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน ถึงวนัที่ 31 มีนาคม ทัง้นี ้ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญัของ 
Sunpack อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ Sunpack ณ วันที่  31 มีนาคม 2559, 31 มีนาคม 2560 และ  
31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดงันี ้

                                                 
2 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เทียบกบัเงินสกลุบาทที่ประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 23 
เมษายน 2562 โดย 1 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีมูลค่าเท่ากับ 8.6842 บาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนนีจ้ะใช้ตลอดเอกสารฉบับนี เ้พื่อ 
การอ้างอิงเทา่นัน้ 
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สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะทางการเงินของ Sunpack  

ที่มา  งบการเงินที่ตรวจสอบโดยและรายงานผู้สอบบญัชีของ Kothari Auditors & Accountants 

รายละเอียด 

หน่วย: ล้านเดอร์แฮมสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส์ 

หน่วย: ล้านบาท 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2559 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2560 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2561 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2559 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2560 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2561 

เงนิสดและเงนิคงเหลือ
ในบญัชีธนาคาร 

4.69 7.33 10.94 40.72 63.63 94.96 

เงนิฝากและเงนิรับช าระ
ล่วงหน้า 

1.92 1.42 2.06 16.69 12.35 17.91 

เงนิที่ครบก าหนดช าระ
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

0.13 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 

ลูกหนีก้ารค้า 5.15 5.68 5.33 44.73 49.31 46.32 

สินค้าคงเหลือ 1.32 1.62 1.78 11.49 14.07 15.43 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 

4.36 0.00 0.00 37.86 0.00 0.00 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

4.12 8.33 6.83 35.77 72.38 59.33 

รวมสินทรัพย์ 21.70 24.38 26.94 188.43 211.74 233.96 

เจ้าหนีก้ารค้า 2.47 2.04 1.55 21.44 17.71 13.44 

ประมาณการหนีสิ้น  
หนีค้งค้าง และหนีอ้ื่น ๆ   

1.18 1.60 1.42 10.23 13.92 12.29 

ส ารองผลประโยชน์ 
ระยะยาวของพนักงาน 

0.17 0.19 0.22 1.50 1.62 1.95 

รวมหนีสิ้น 3.82 3.83 3.19 33.17 33.24 27.68 

ทุนเรือนหุ้น 0.45 0.45 0.45 3.91 3.91 3.91 

เงนิส ารองและส่วนเกิน
ทุน 

19.99 21.46 23.25 173.55 186.39 201.94 

ส่วนของผู้ถือหุ้น -2.56 -1.36 0.05 -22.20 -11.79 0.43 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17.88 20.56 23.75 155.26 178.50 206.28 
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สรุปสาระส าคญัของงบก าไรขาดทนุของ Sunpack  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที่มา  งบการเงินที่ตรวจสอบโดยและรายงานผู้สอบบญัชีของ Kothari Auditors & Accountants 

4.3  คณะกรรมการและผู้ถอืหุ้นของ Sunpack 

 คณะกรรมการ 

คณะกรรมการปัจจุบนั คณะกรรมการภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรม3 

1. K.K.T. Bhatia (กรรมการและกรรมการผู้จดัการ) 1. กรรมการท่ีจะได้รับเสนอช่ือโดยบริษัทฯ 

2. K.M. Malik (กรรมการ) 2. กรรมการท่ีจะได้รับเสนอช่ือโดยบริษัทฯ 

3. K.M. Mundhra (กรรมการ) 3. กรรมการทีจ่ะได้รับเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้นที่จะยงัคงถือหุ้น
ตอ่ไป 

                                                 
3 นอกจากนี ้อาจมีการแตง่ตัง้กรรมการอิสระเพ่ิมเติมหากจ าเป็น ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ UAE ที่เก่ียวข้อง 

รายละเอียด 

หน่วย: ล้านเดอร์แฮม 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

หน่วย: ล้านบาท 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2559 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2560 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2561 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2559 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2560 

สิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 

2561 

รายได้ 32.61 33.99 33.91 283.21 295.17 294.50 

ต้นทุน 21.29 22.14 21.69 184.89 192.27 188.39 

ก าไรขัน้ต้น 11.32 11.85 12.22 98.32 102.90 106.12 

รายได้อื่น ๆ  0.18 0.19 0.34 1.53 1.67 2.97 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 2.93 3.16 3.19 25.41 27.41 27.74 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

3.77 2.89 3.06 32.72 25.11 26.56 

EBITDA 6.57 8.12 8.25 57.02 70.56 71.62 

ค่าเสื่อม 1.76 2.13 1.94 15.30 18.50 16.84 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้
และภาษี (EBIT) 

4.80 5.99 6.31 41.72 52.06 54.78 

ต้นทุนทางการเงนิ 0.02 0.02 0.02 0.13 0.14 0.15 

ก าไรก่อนหกัภาษี 4.79 5.98 6.29 41.59 51.91 54.63 

ค่าใช้จ่ายภาษี - - - - - - 

ก าไรสุทธิ  4.79 5.98 6.29 41.59 51.91 54.63 
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 ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ถอืหุ้นปัจจุบัน ผู้ถอืหุ้นภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรม 

ชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ ชื่อ  จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. K.K.T. Bhatia  201 67 1. บริษัทฯ 267 89 

2. K.M. Malik 33 11 2. K.K.T. Bhatia 33 11 

3. K.M. Mundhra  66 22 - - - 

รวม 300 100 รวม 300 100 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงนิ 

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมจะไม่เกินค่าตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรม หรือ 14.80 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทา่กบัประมาณ 472.09 ล้านบาท) ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2 ข้างต้น 

5.2 เงื่อนไขการช าระเงนิ  

บริษัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนที่ช าระในวนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ให้แก่ผู้ขายในวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์หลงัจาก
ทีเ่ง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นเป็นผลส าเร็จ หรือได้รับการผอ่นผนัจากคูส่ญัญาฝ่ายที่เก่ียวข้อง และ
ได้มีการด าเนินการตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์แล้ว อยา่งไรก็ด ีคา่ตอบแทนข้างต้นเป็นราคาซึง่
อ้างอิงจากประมาณการมลูคา่ ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์เทา่นัน้ ซึง่คูส่ญัญาตกลงที่จะค านวณราคาซือ้ขายหุ้นที่แท้จริง
ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทฯ หรือผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) มีหน้าที่ต้องช าระสว่น
ต่างของค่าตอบแทนที่ช าระในวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์กับราคาซือ้ขายหุ้นที่ปรับปรุงแล้วให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายภายใต้
เง่ือนไขและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสิน้ภายใน 5 เดือนหลงัจากวนัที่
ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

มลูค่าของหุ้นใน Sunpack ที่จะได้มาจากการเข้าท าธุรกรรมจะไม่เกินค่าตอบแทนสงูสดุจากการเข้าท าธุรกรรม 
หรือ 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทา่กบัประมาณ 472.09 ล้านบาท) ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2 ข้างต้น 

7. เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมนัน้ คือ ราคาที่บริษัทฯ และผู้ ขายได้เจรจาและ 
ตกลงกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้วิธีอตัราสว่นมลูคา่กิจการ ต่อ EBITDA (EV/EBITDA Multiple Method) โดยใช้อตัราสว่นมลูคา่
กิจการตอ่ EBITDA ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงั (LTM EV/EBITDA) ที่ 6 เทา่ ซึง่อ้างอิงจากอตัราสว่นดงักลา่วของ
บริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันทัว่โลกซึ่งมีค่าเฉลี่ยของอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อ EBITDA ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน
ย้อนหลงัอยู่ที่ 8 เท่า ในการนี ้เมื่อค านึงถึง EBITDA ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนของ Sunpack ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 
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ซึ่งมีมลูค่า 8.25 ล้านเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (หรือเท่ากบัประมาณ 71.62 ล้านบาท) และ LTM EV/EBITDA ของ 
Sunpack ที่  6 เท่า  จะสามารถประมาณมูลค่า กิจการทัง้หมดของ Sunpack ไ ด้ที่  13.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
(หรือเทา่กบัประมาณ 430.62 ล้านบาท)  

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

ผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ มีดงันี  ้

1) เพื่อซือ้ธุรกิจ “Sunpet” สว่นท่ีเหลอือยู่ 

• เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ธุรกิจของ Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) (ซึ่ง ณ ปัจจุบันคือ 

TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ่ง 

แบรนด์ “Sunpet” ซึง่เป็นแบรนด์ที่ใช้กบับรรจภุณัฑ์ส าหรับสนิค้าอปุโภคบริโภค 

• Sunpack และ Sunrise มีผู้ ถือหุ้ นรายเดียวกนั และทัง้สองบริษัทต่างประกอบธุรกิจผลิตสินค้า

ภายใต้แบรนด์ “Sunpet”  

• Sunpack ได้สร้างแบรนด์ Sunpet ไว้อย่างแข็งแกร่งในนครดไูบ โดยมีสินค้าวางจ าหน่ายอยู่ใน

แผนกเคร่ืองใช้ในบ้านของซูเปอร์มาเก็ตชัน้น าในนครดไูบ เช่น Carrefour และ LouLou  

• โดยสรุป บริษัทฯ มีความประสงค์ทีจ่ะได้มาซึง่ Sunpack เพื่อซือ้ธุรกิจ “Sunpet” สว่นที่เหลอือยู ่

2) พฒันาฐานการผลติโดยมุง่เน้นการตอบสนองตอ่กลุม่ลกูค้าในเชิงภมูิศาสตร์ 

• ฐานลกูค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้า FMCG  

ทัง้นี ้นครดไูบเป็นเมืองที่บริษัทผู้ผลิตสินค้า FMCG ชัน้น าของโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

โดย Sunpack มุ่งเน้นการท าธุรกิจกบับริษัทในประเทศแถบตะวนัออกกลางและประเทศอินเดีย 

ซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัทที่มีฐานการผลติสนิค้าในนครดไูบ 

• ในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะสามารถรองรับลกูค้าในประเทศไทย ประเทศอินเดีย 

และ UAE โดยจะสามารถเสนอผลติภณัฑ์ที่เพิ่มมลูคา่ให้แก่ลกูค้า 

3) เพื่อยกระดบัขีดความสามารถและก าลงัการผลติของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ และ Sunpack มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการหล่อพลาสติกแข็งส าหรับใช้อปุโภคบริโภค 

(Consumer Rigid Plastic Molding Technologies) เ ป็ นหลัก  โดยทั ง้ สอ งบ ริ ษั ทต่ า งมี

ความสามารถและความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมนี  ้
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• การเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความช านาญ ตลอดจนงานวิจยั

และการพฒันา ซึ่งจะยกระดบัความเช่ียวชาญและช่ือเสียงของทัง้สองบริษัทให้เป็นที่ยอมรับวา่

สามารถผลติและออกแบบบรรจุภณัฑ์พลาสติกแข็งได้ดีที่สดุ 

4) เพื่อเพิ่มอ านาจตอ่รอง 

• Sunpack และบริษัทฯ ตา่งใช้วตัถดุิบชนิดเดียวกนั เช่น พลาสติก PET และ PP 

• เมื่อรวมทัง้สองบริษัทเข้ากนัแล้ว จะท าให้กลายเป็นผู้ซือ้รายใหญ่ที่มีอ านาจตอ่รองเพิ่มขึน้ 

5) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของฐานลกูค้าและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้ากลุม่ใหม่ 

• Sunpack มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทฯ สามารถ

ขยายฐานลกูค้าและเพิ่มความหลากหลายให้แก่กระแสรายได้ของบริษัทฯ 

6) เพื่อเพิ่มความมัน่คงทางการเงินจากการเข้าท าข้อตกลงทางธุรกิจที่เพิ่มมลูคา่ทางการเงิน  (Financially 
Accretive Deal) 

• บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินได้เนื่องจาก Sunpack มีอตัราร้อยละ

ก าไรขัน้ต้น อตัราร้อยละก าไรสทุธิ และอตัราร้อยละ EBITDA ในระดบัสงู 

• Sunpack มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีมัน่คง 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

ตามร่างข้อก าหนดเก่ียวกับการกู้ เ งิน (Term Sheet) ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศไทย และ  
จากการเจรจากบัสถาบนัการเงินดงักลา่ว บริษัทฯ อาจกู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาทจากสถาบนัการเงิน
ดงักลา่วเพื่อเข้าท าธุรกรรม ซึง่บริษัทฯ อาจน าสนิทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยไปเป็นหลกัประกนัหรือไมก็่ได้ 
นอกจากนี ้ร่างข้อก าหนดเก่ียวกบัการกู้ เงินได้ก าหนดเง่ือนไขให้บริษัทฯ ด ารงสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุตามงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในสดัสว่นไมเ่กิน 2.5 และ 2.0 ตามล าดบั โดยร่างข้อก าหนดเก่ียวกบัการกู้ เงิน
ไมม่ีข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่นท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้เพื่อให้บริษัทฯ มีทางเลอืกมากขึน้ บริษัทฯ อาจกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในตา่งประเทศเพื่อเข้าท า
ธุรกรรมในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐในจ านวนเทียบเทา่ไมเ่กิน 500 ล้านบาท  

อยา่งไรก็ตาม ข้อก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัการกู้ เงินยงัมีความไมแ่นน่อน โดยบริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการเจรจา
เง่ือนไขดงักลา่วกบัสถาบนัการเงิน โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นตอ่ไปหากเง่ือนไข
เก่ียวกบัการกู้ เงินที่เก่ียวข้องมีผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
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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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