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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 
ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เร่ิมการประชุม 

นายธีรพล สญูพ้นไร้  ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารที่ประชมุ โดยเลขานกุารที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมลู
ทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทนุและหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน 255,000,000.00 บาท 

แบง่ออกเป็น 255,000,000 หุ้น 

ทนุช าระแล้ว 253,817,676.00 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้ว 253,817,676 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

โดย ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 นัน้ บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 733 ราย 
แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยจ านวน 725 ราย ถือหุ้นรวมกนั 229,475,926 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.41 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจ านวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,341,750 หุ้ น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 9.59 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

การประชุมในครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 134 ราย  
โดยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจ านวน 48 ราย และเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นจ านวน 86 ราย นับจ านวนหุ้ น 
ได้ทัง้สิน้ 185,335,579 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.02 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็น 
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 
ไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าราย และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธาน 
ที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชุม และแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ  
ทีเ่ข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่บริษัทฯ  

2. นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ
ประเทศไทย 

3. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

5. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

7. นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

8. นายอานิล กมุาร์ โคล ิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค  

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรพงษ์ วฒุิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน / เลขานกุารบริษัทฯ 

2. นายคณิต ธนาวธิุไกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

3. นายธีรภทัร เกษมพนัธ์กลุ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

4. นายววิรณ์ แมทธิว รัตนธราธร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั 

5. นายตอ่สทิธ์ิ มีสตัย์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ส านกังานกฎหมาย ขนุพล แอนด์ แอสโซซิเอท 
จ ากดั 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ด าเนินการประชุม  
โดยนายธีรวิทย์ บษุยโภคะ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ตามข้อบงัคบัข้อ 40 ของบริษัทฯ เร่ืองการออกเสยีงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้น
ที่ตนเองถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 
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2. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ 
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนท่ีจดุลงทะเบียนเข้าประชมุ 

3. บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ หากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง 
ให้ท่านลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนในวาระนัน้ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือก ากับ  
การออกเสียง แล้วยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ  
ที่ออกเสยีงเห็นด้วยไมต้่องสง่บตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่ไมไ่ด้สง่
บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือ  
ผู้ รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยท าเคร่ืองหมายเห็นด้วยในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนน
ดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

4. กรณีผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้มีการลงคะแนนเสยีงไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้วนัน้ จะไมม่ีการแจก
บตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนนตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะที่มอบไว้ให้นัน้  

5. บตัรลงคะแนนที่งดออกเสยีงและบตัรเสยี จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน ยกเว้นในวาระท่ี 3 ถึง 
5 ซึง่จะน าบตัรลงคะแนนที่งดออกเสยีงและบตัรเสยี มานบัรวมเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีงด้วย 

6. กรณีที่จะถือเป็นบตัรเสยี คือ 

6.1 การลงคะแนนเสยีงเกินกวา่หนึง่ช่อง 

6.2 การแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) 

6.3 การลงคะแนนเสยีงโดยไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

6.4 กรณีขีดฆา่แก้ไขการลงคะแนน แตไ่มล่งลายมือช่ือก ากบัการขีดฆา่ 

6.5 กรณีมีการขีดฆา่บตัรทัง้บตัร 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี ้โปรดยกมือพร้อมทัง้แจ้งช่ือและนามสกลุของท่านก่อนการซกัถามหรือแสดง 
ความคิดเห็นตอ่ไป 

ในการประชุมครัง้นี ้นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยส่งตวัแทนจ านวน  2 ราย  
เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน ในการนี ้คณุรัชนี รัตนพนัธ์ และ คณุมนภสัสร สภุาศรี ได้แสดงความประสงค์
เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน นอกจากนี ้นางสาวสุพิชญา ณีศะนันท์ ตัวแทนจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย 
แคปปิตอล จ ากดั ท าหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเพื่อสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดขีองบริษัทฯ จากนัน้ นาย
ธีรวิทย์ บษุยโภคะ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุทีไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นีแ้ละแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีเ้พื่ออนมุตัิรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์เก่ียวกบั Sun Packaging Systems 
(FZC)  (“Sunpack”) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนจดัตัง้ในเขตปลอดอากรระหว่างประเทศของท่าอากาศยานชาร์จาห์ 
(Sharjah Airport International Free Zone) (“SAIF”) ในประ เทศสหรัฐอาห รับ เอมิ เ รต ส์  (“UAE”) ดังที่ จ ะ เสนอ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิในวาระที่ 3 ตามที่กฎหมายก าหนดนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัเก่ียวกับรายการ
ดังกล่าวในสารสนเทศดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับ
การเข้าท ารายการในครัง้นี  ้โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ ข้อมลูที่ปรากฏในเอกสาร
ดงักลา่วมีความเพียงพอท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจลกัษณะของธุรกรรมและสามารถตดัสนิใจได้อยา่งเหมาะสม 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน  2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และตอ่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านแล้ว  โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงาน 
การประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 220,220,294 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
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มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวม (151 ราย) 220,220,294 100 

หมายเหต:ุ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ซึ่งงดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

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

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน Sun Packaging Systems (FZC) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ของบริษัทฯ 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน Sunpack  
ดงัรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนัน้ การลงทุน
ดงักลา่วมีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

1. สรุปธุรกรรม 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน Sunpack ซึ่งเป็นบริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนจัดตัง้ใน SAIF ในประเทศ 
UAE และประกอบธุรกิจผลติบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก โดยบริษัทฯ หรือนิติบคุคลที่จะจดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยบริษัทฯ จะเป็น
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว (“SPV”) จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซือ้หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 89 ใน Sunpack จาก 
Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Khalid Mahmood Malik และ  Kanhaiyalal Mannalal Mundhra (รวมเ รียกว่า 
“ผู้ขาย”) โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการเข้าท าธุรกรรมจะมีจ านวนไม่เกิน 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทา่กบัประมาณ 472.09 ล้านบาท (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลีย่นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัเงินสกุลบาทที่ประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 23 เมษายน 2562 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐมีมลูค่าเท่ากบั 31.8978 บาท) (“ค่าตอบแทน
สูงสุดจากการเข้าท าธุรกรรม”) (รวมเรียกวา่ “ธุรกรรม”) 

2. ภาพรวมของ Sunpack 

Sunpack ก่อตัง้ขึน้ในปี 2547 โดย Mr. Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Mr. Khalid Mahmood Malik และ  
Mr. Kanhaiyalal Mannalal Mundhra ทัง้นี ้Sunpack ประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมการผลิตภาชนะพลาสติกหลากหลาย
ขนาดและรูปแบบภายใต้แบรนด์ Sunpet ตัง้แต่ปี 2548 โดย Sunpack มีโรงงานซึ่งมีก าลงัการผลิตประมาณ 2,600 MT 
p.a. และมีโกดงัสนิค้าตัง้อยูท่ี่ SAIF ในประเทศ UAE 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

ผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ มีดงันี ้

1) เพื่อซือ้ธุรกิจ “Sunpet” สว่นท่ีเหลอือยู ่

• เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ธุรกิจของ Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) (ซึง่ ณ ปัจจบุนัคือ 

TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ่ง 

แบรนด์ “Sunpet” ซึง่เป็นแบรนด์ที่ใช้กบับรรจภุณัฑ์ส าหรับสนิค้าอปุโภคบริโภค 

• Sunpack และ Sunrise มีผู้ ถือหุ้ นรายเดียวกัน และทัง้สองบริษัทต่างประกอบธุรกิจผลิต

สนิค้าภายใต้แบรนด์ “Sunpet”  

• Sunpack ได้สร้างแบรนด์ Sunpet ไว้อย่างแข็งแกร่งในนครดูไบ โดยมีสินค้าวางจ าหน่าย 

อยู่ในแผนกเคร่ืองใช้ในบ้านของซูเปอร์มา ร์เก็ตชัน้น าในนครดูไบ เช่น Carrefour และ 

LouLou  

• โดยสรุป บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่ จะได้มาซึ่ง  Sunpack เพื่ อซื อ้ธุ ร กิจ “Sunpet”  

ส่วนที่เหลืออยู่ ดังนัน้ บริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีเ้พื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ “Sunpet” 

ทัง้หมด 

2) พฒันาฐานการผลติโดยมุง่เน้นการตอบสนองตอ่กลุม่ลกูค้าในเชิงภมูิศาสตร์ 

• ฐานลกูค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบนั สว่นใหญ่ประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้าอปุโภค

บริโภคจ าหน่ายเร็ว (Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG) ทัง้นี ้นครดไูบเป็นเมือง

ที่บริษัทผู้ ผลิตสินค้า FMCG ชัน้น าของโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดย Sunpack 

มุง่เน้นการท าธุรกิจกบับริษัทในประเทศแถบตะวนัออกกลางและประเทศอินเดีย ซึง่สว่นใหญ่

เป็นบริษัทท่ีมีฐานการผลติสนิค้าในนครดไูบ 

• ในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะสามารถรองรับลกูค้าในประเทศไทย ประเทศอินเดยี 

และประเทศ UAE โดยจะสามารถเสนอผลติภณัฑ์ที่เพิ่มมลูคา่ให้แก่ลกูค้า 
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3) เพื่อยกระดบัขีดความสามารถและก าลงัการผลติของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ และ Sunpack มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการหล่อพลาสติกแข็งส าหรับใช้อุปโภค

บริโภค (Consumer Rigid Plastic Molding Technologies) เป็นหลัก โดยทัง้สองบริษัท 

ตา่งมีความสามารถและความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมนี ้

• การเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความช านาญ ตลอดจน

งานวิจยัและการพฒันา ซึ่งจะยกระดบัความเช่ียวชาญและช่ือเสียงของทัง้สองบริษัทให้เป็น  

ที่ยอมรับวา่สามารถผลติและออกแบบบรรจภุณัฑ์พลาสติกแข็งได้ดีที่สดุ 

4) เพื่อเพิ่มอ านาจตอ่รอง 

• Sunpack และบริษัทฯ ตา่งใช้วตัถดุิบชนิดเดียวกนั เช่น พลาสติก PET และ PP 

• เมื่อรวมทัง้สองบริษัทเข้ากนัแล้ว จะท าให้กลายเป็นผู้ซือ้รายใหญ่ที่มีอ านาจตอ่รองเพิ่มขึน้ 

5) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของฐานลกูค้าและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้ากลุม่ใหม่ 

• Sunpack มีกลุม่ลกูค้าที่หลากหลาย ซึ่งการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทฯ สามารถ

ขยายฐานลกูค้าและเพิ่มความหลากหลายให้แก่กระแสรายได้ของบริษัทฯ 

6) เพื่อเพิ่มความมัน่คงทางการเงินจากการเข้าท าข้อตกลงทางธุรกิจที่เพิ่มมลูคา่ทางการเงิน (Financially 
Accretive Deal) 

• บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินได้เนื่องจาก Sunpack มีอัตรา 

ร้อยละก าไรขัน้ต้น อตัราร้อยละก าไรสทุธิ และอตัราร้อยละ EBITDA ในระดบัสงู 

• Sunpack มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีมัน่คง 

4. การค านวณขนาดของธุรกรรม 

ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551  
เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่ เ ข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ  
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  
โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากบั
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ร้อยละ 154.45 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึง่สินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนท่ีผ่านมา กลา่วคือ การลงทนุ
ในธุรกิจผลิต ไฟฟ้าพล ัง งานแสงอาทิตย์  ซึ ่งที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ค รั ง้ที ่  1/2562 เมื ่อว ันที ่  26 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้เข้าท ารายการดงักลา่วซึง่มขีนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนเทา่กบั
ร้อยละ 0.72 ทัง้นี ้เมื่อค านวณขนาดรายการของธุรกรรมนีภ้ายใต้เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจะได้ผลลพัธ์เทา่กบัร้อย
ละ 11.28 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ  ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา จะมีขนาด
รายการรวมภายใต้เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 12.00 โดยขนาดของรายการค านวณจากงบการเงิน 
ที่ตรวจสอบแล้วลา่สดุของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันัน้ ธุรกรรมนีจ้ึงเป็นรายการประเภท
ที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 จึงถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม 
อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมนีเ้ข้าขา่ยได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหมภ่ายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ดงัรายละเอียดปรากฎตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 2 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมตอ่ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ และได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าท าธุรกรรม  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ตามหนงัสือรับรอง หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในด าเนินการต่าง  ๆ  ที่ จ า เ ป็นและเ ก่ียวข้องกับธุ รกรรม  ซึ่ ง รวมถึ ง  แต่ไม่จ ากัด เพียง 
การด าเนินการดังต่อไปนี  ้ (ก) การเจรจาข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาซือ้ขายหุ้ นและสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ น  
(ข) การก าหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสญัญาและเอกสารต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรม ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง สญัญาซือ้ขายหุ้นและสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น (ง) การลงนามในเอกสาร
ค าขออนญุาตต่าง ๆ  รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรม  ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
ค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลใด ๆ และ  
(จ) การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรมจนเสร็จการ  

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ธุรกรรมการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการลงทุน 
ใน Sunpack ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  รวมถึงการมอบหมาย 
ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสอืรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในด าเนินการตา่ง ๆ 
ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรม ดงัรายละเอียดที่กลา่วมาข้างต้น 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น ดงัสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี ้จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ
ในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการลงทุนใน Sunpack ซึ่ง เป็นรายการได้มา 
ซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 220,428,806 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวม (166 ราย) 220,428,806 100 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวน
เสียงของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย แต่นบัผู้ซึ่งงดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีได้วาระนี ้

ค าถาม / ค าตอบ 

1.  ค าถาม : นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกบัการ
ประมาณการทางการเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ Sunpack (2) เนื่องจากประเทศ UAE 
เป็นพืน้ที่ผลิตน า้มนั วตัถดุิบส าหรับการผลิตพลาสติกในประเทศ UAE มีราคาถกูกว่าวตัถดุิบใน
ประเทศอื่นหรือไม่ (3) ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกับการส่งออกสินค้าของ Sunpack (4) อุตสาหกรรม
พลาสติกมีการเติบโตคิดเป็นร้อยละเท่าใดต่อปี (5) ก าไรจากการขายสินค้าภายในประเทศ UAE 
สงูกวา่การสง่ออกสนิค้าหรือไม ่(6) มีโอกาสที่บริษัทอื่น ๆ จะมาตัง้โรงงานแขง่ขนักบั Sunpack ใน
ประเทศ UAE หรือไม ่

 ค าตอบ : นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ ชีแ้จงดงันี ้(1) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทางการเงินของ
บริษัทฯ ภายใต้ข้อสมมตุิฐานหลายประการ ซึ่งเป็นตวัเลขที่น่าเช่ือถือได้และไม่เกินกวา่ความเป็น
จริง และสิทธิประโยชน์หลกัทางภาษีคือการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (2) ราคาของ
วตัถุดิบของพลาสติกในประเทศ UAE และในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน (3) Sunpack ส่งออก
สินค้าไปยงัประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) 
หรือ GCC เป็นหลกั (4) โดยปกติแล้ว อุตสาหกรรมพลาสติกทัว่โลกมีอตัราการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 5–7 ต่อปี (5) ไม่แน่เสมอไปว่าก าไรจากการขายสินค้าภายในประเทศจะสงูกว่าก าไรจาก
การส่งออกสินค้า อย่างไรก็ดี ก าไรจากการประกอบธุรกิจขึน้อยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาด (6) 
โอกาสที่บริษัทอื่น ๆ จะประกอบธุรกิจแข่งขนักบั Sunpack นัน้มีไม่มาก เนื่องจากผู้ประกอบการ
รายใหม ่ต้องมีความพร้อมในหลายๆด้าน ทัง้ด้านเงินทนุ และความรู้ความเข้าใจในตลาดในพืน้ท่ี  
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2.  ค าถาม : นายธ ารง อนนัต์ทวีผล สอบถามว่า (1) การเข้าท าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดและหลงัจาก
บริษัทฯ เข้าลงทนุใน Sunpack แล้ว จะจดัท างบการเงินรวมในช่วงเวลาใด (2) ค่าเงินบาทที่แข็ง
ขึน้จะท าให้คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมถกูลงหรือไม่ (3) ตามที่ปรากฎในหน้า 47 ของรายงาน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปริมาณการผลิตพลาสติก
ในประเทศ UAE ในช่วงปี 2552-2563 มีอตัราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ประมาณร้อยละ 18 ตอ่ปี 
แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณการบริโภคพลาสติกในประเทศ UAE มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
(CAGR) เพียงประมาณร้อยละ 4 เหตุที่อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของปริมาณการผลิต
พลาสติกและปริมาณการบริโภคพลาสติกในประเทศ UAE ไม่สมดุลกัน เนื่องจากการผลิต 
พลาสติกสว่นใหญ่เป็นการผลติเพื่อการสง่ออกใช่หรือไม ่ 

 ค าตอบ : นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ และนายวรพงษ์ วฒุิพฤกษ์ ร่วมกนัชีแ้จงดงันี ้(1) คาดวา่การเข้าท าธุรกรรม
จะเสร็จสิน้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แต่ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับกระบวนการที่ต้องด าเนินการกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และการจดัท างบการเงินรวมจะเกิดขึน้ภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 
2562 (2) ในกรณีที่เงินบาทแข็งคา่ขึน้จะเกิดประโยชน์กบัการเข้าท าธุรกรรม เนื่องจากคา่ตอบแทน
ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมก าหนดเป็นดอลลาร์สหรัฐ  

นอกจากนี ้นายวิวรณ์ แมทธิว รัตนธราธร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชีแ้จงว่า (3) อตัราการ
เติบโตเฉลีย่ (CAGR) ของปริมาณการบริโภคพลาสติกในประเทศ UAE ทีป่ระมาณร้อยละ 4 ถือวา่
ค่อนข้างสงูเมื่อเทียบกบักลุม่ประเทศ GCC หรือประเทศที่อยู่ในภมูิภาคอื่น ๆ และประเทศ UAE  
มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นฐานการผลิตค่อนข้างมาก ท าให้มีการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ 
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ดังนัน้ เหตุที่อัตราการเติบโตไม่สมดุลกันเป็นเหต ุ
มาจากการสง่ออกสนิค้า 

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
เพื่อให้ครอบคลมุถึงการประกอบธุรกิจเป็นศนูย์กลางธุรกิจระหวา่งประเทศ (International Business Centre) โดยเพิ่มเตมิ
วตัถปุระสงค์จากเดิมจ านวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

“(32) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยประกอบ
กิจการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ  หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ  โดยมี 
การด าเนินการและขอบขา่ยธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้
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ก. กิจการการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุน  
การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจัดหา
วตัถดุิบและชิน้สว่น การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสนบัสนนุด้านเทคนิค การสง่เสริม 
ด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบคุคลและการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา
ด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคมุ
สนิเช่ือ และการให้บริการสนบัสนนุอื่น ๆ 

ข. กิจการการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงกิจการจัดซือ้และขายสินค้าระหว่างประเทศ  
โดยมีการให้บริการส าหรับสินค้าที่จัดซื อ้และขาย  ทัง้นี  ้บริการดังกล่าวรวมถึง 
การจัดหาสินค้า  การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ  การจัดท าหีบห่อและ 
บรรจภุณัฑ์ การขนสง่สนิค้า การประกนัภยัสนิค้า การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการด้าน
เทคนิคและการฝึกอบรมเก่ียวกบัสนิค้า และการให้บริการอื่น ๆ” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ 
ของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์จากเดิมจ านวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ ดงัรายละเอียดที่กลา่วมาข้างต้น 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 220,428,806 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวม (166 ราย) 220,428,806 100 
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หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวน
เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ซึ่งงดออกเสียง
และบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  

นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่  เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
ตามที่ปรากฏในวาระที่  4 นัน้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
(วตัถปุระสงค์) โดยให้ใช้ข้อความดงันีแ้ทน 

“ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียน 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดที่กลา่วมา
ข้างต้น 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 220,428,806 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวม (166 ราย) 220,428,806 100 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวน
เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ซึ่งงดออกเสียง
และบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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****************************************************************************************************************************** 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น  ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุได้ อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุแตอ่ยา่งใด 

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้ลงมติอนุมตัิการเข้าลงทุนใน Sunpack และชีแ้จงการประกอบธุรกิจ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีคร่ึงที่ผา่นมาของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  บริษัทฯ เป็นบริษัทชัน้น าในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยประวัติอันยาวนานกว่า 35 ปี  
มีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตัง้แต่ปี 2548  โดยลูกค้า 
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้า FMCG บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับสินค้ากลุ่มที่ต้องการความสะอาดและ
ปลอดภยัอย่างสงู เช่น กลุม่อาหารและเคร่ืองดื่ม เวชภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์ของใช้สว่นบคุคล และปัจจุบนัมีโรงงานทัง้สิน้ 
11 โรงงาน โดยตัง้อยูใ่น 3 ประเทศ ได้แก่ 4 โรงงานในประเทศไทย 6 โรงงานในประเทศอินเดีย และหากการเข้าท าธุรกรรม
เสร็จสมบูรณ์ก็จะมีอีก 1 โรงงานในประเทศ UAE โดยโรงงานดังกล่าวมีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
ที่ได้มาตรฐาน ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติกคงรูปชัน้เดียวที่สามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม ่โดยบริษัทฯ  
มีพฒันาการอยูใ่นตลาดที่มีการเจริญเติบโตสงูและมีกลยทุธ์ในการเพิ่มมลูคา่ให้กบับริษัทฯ มาโดยตลอด 

 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการเปลี่ยนผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 
การประกอบกิจการของบริษัทฯ ต่อมาในปี 2559 บริษัทฯ ได้พฒันาการก ากบัดแูลกิจการจนอยู่ในระดบัดี และได้พฒันา
อย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดบัดีมากในปี 2560 เป็นต้นมา ต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการ
บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากดั และในไตรมาสต่อมาได้เข้าลงทนุใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) 
(ซึ่ง ณ ปัจจุบนัคือ TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ท าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทข้ามชาติตัง้แต่
นัน้เป็นต้นมา และบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในประเทศ UAE จากการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีแ้ละจะเร่ิมจัดท า 
งบการเงินรวม ซึง่รวมผลการด าเนินงานของ Sunpack ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 

 ปัจจยัหลกั 3 ประการที่ใช้ในการขบัเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ 1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้ผลติ
สินค้า FMCG มีนโยบายด้านความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม่ทัง้หมด
ภายในปี 2568 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกคงรูปชัน้เดียวซึ่งสามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม่ 2) อตัรา 
การเจริญเติบโตของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึน้ ท าให้มีการบริโภคสินค้ามากขึน้ 
ตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ในการประกอบกิจการประกอบกบัการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยเติบโตขึน้ 
โดยเพิ่มขึ น้ ในหมวดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเค ร่ืองดื่ม  และผลิตภัณฑ์ของใ ช้ส่วนบุคคล เป็นส่วนใหญ่  
และการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศอินเดียจะเติบโตขึน้เป็นอย่างมากภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นผลจากการเติบโต 
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ของชนชัน้กลางและกลุ่มคนที่ก้าวพ้นจากความยากจน และ 3) เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพฒันาเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในการผลติบรรจภุณัฑ์เพื่อประหยดัพลงังาน ลดระยะเวลา และลดต้นทนุการผลติ  

 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีคร่ึงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัโดยการเพิ่มจ านวนโรงงานและ 
การพฒันามาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร การเข้าลงทนุในต่างประเทศ การเพิ่มจ านวนพนกังาน 
การพัฒนาการดูแลก ากับกิจการจากที่ได้รับคะแนนเพียง 2 ดาวเพิ่มขึน้เป็น 4 ดาว การปรับปรุงระบบการทางบัญชี 
จากระบบ ERP เป็นระบบ Oracle การกระจายกลุม่ลกูค้าให้มีความหลากหลายมากขึน้  

 กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ คือ การมุ่งเข้าสู่ตลาดที่มีศกัยภาพและมีอัตราการเจริญเติบโตสงู 
อย่างเช่น ประเทศอินเดียและประเทศ UAE นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
ในการประกอบกิจการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับบริษัทฯ และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทที่บริษัทฯ  
เข้าไปลงทนุตา่งเป็นผู้ผลติรายใหญ่ ซึง่จะช่วยสง่เสริมธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี  

 บริษัทฯ เช่ือว่าบริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตที่ดีด้วยเหตุและปัจจัยดงัต่อไปนี ้(1) การกระจายประเภทสินค้า 
ที่ผลิตให้ครอบคลมุสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้สม ่าเสมอ 
(2) การมุ่งเน้นการควบคมุกระบวนการผลิตและการควบคมุภายในพร้อมกบัการบริหารที่รวดเร็วทนัการ (3) การก าหนด 
กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  (4) การประกอบธุรกิจในตลาดเฉพาะทาง (Niche Market)  
(5) การเตรียมพร้อมส าหรับอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปชัน้เดียวที่สามารถ 
น ากลบัมาใช้ได้ใหม ่และ (6) ความตัง้ใจที่จะพฒันาบริษัทฯ ให้เติบโตในอนาคต 

 จากนัน้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองตา่ง ๆ เก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ  
ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น ดงัสรุปไว้ดงันี ้

 ค าถาม / ค าตอบ 

1. ค าถาม : นายธ ารง อนันต์ทวีผล ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามว่า (1)  ทางบริษัทจะจัด 
Opportunity Day เมื่อใด (2) จากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปเก่ียวกับเร่ืองบรรจุ
ภัณฑ์ซึ่งสามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม่ภายในปี 2568 นัน้ บริษัทฯ ชัน้น าต่าง ๆ มีแนวโน้มกับ
นโยบายนีอ้ย่างไร (3) ราคาของวัตถุดิบที่น ากลบัมาใช้ได้ใหม่มีราคาสูง จะท าให้เกิดปัญหา 
ในการขายสนิค้าหรือไม ่(4) จะมีการเร่ิมใช้นโยบายทางสิง่แวดล้อมในปี 2568 หรือไม ่ 

 ค าตอบ : นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ ชีแ้จงดงันี ้(1) ทางบริษัทฯ จะพยายามเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปีละครัง้ (2) มีหลายบริษัทในทวีปยโุรปที่มีท่าทีวา่จะปฏิบตัิตามนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมนี ้โดยจะเปลี่ยนมาใช้บรรจุภณัฑ์ที่สามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหมท่ัง้หมดภายในปี 
2568 และจะไมใ่ช้พลาสติกชีวภาพ เนื่องจากบรรจภุณัฑ์ทัง้สองประเภทมีความแตกตา่งกนั และ
นโยบายนีมุ้่งเน้นการสามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม่มากกว่าการย่อยสลายได้ของพลาสติก  โดย
พลาสติกที่จะน ากลบัมาใช้ได้ใหมน่ัน้ต้องเป็นพลาสติกชัน้เดียวเพราะหากเป็นพลาสติกหลายชัน้
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จะต้องท าการแยกชัน้พลาสติก โดยจะไม่สามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม่ ณ ปัจจุบนั บรรจุภณัฑ์ที่
บริษัทฯ ผลิตส่วนใหญ่เป็นพลาสติกชัน้เดียวและยงัคงมีส่วนน้อยที่เป็นพลาสติกหลายชัน้ ทัง้นี ้
บรรจภุณัฑ์พลาสติกที่สามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหมจ่ะมต้ีนทนุสงูกวา่ เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ขึน้ 
เช่น ต้องมีการเก็บรวบรวมวตัถดุิบหลงัจากที่ผู้บริโภคใช้สินค้าแล้ว แต่บริษัทฯ ก็มีแหลง่ส าหรับ
วตัถดุิบเหลา่นี ้ดงันัน้ คาดวา่บริษัทฯ น่าจะด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ภายใต้นโยบายด้านสิง่แวดล้อม  
(3) บริษัทฯ คาดว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะลูกค้าในทวีปยุโรปยินยอมที่จะจ่ายราคาสินค้า 
ที่เพิ่มขึน้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (4) บริษัทฯ คาดว่าจะมีการปรับใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมแบบ 
ค่อยเ ป็นค่อยไป โดยบริษัทฯ อาจ ต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบการผลิตและเค ร่ืองจักร 
เพื่อประสทิธิภาพในการผลติสนิค้า  

2. ค าถาม : นายฤทธิชยั หยิบเจริญผล ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ (1) สภาพตลาดในประเทศ 
UAE เป็นอย่างไร มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และอตัราการเติบโตของบริษัทในประเทศ UAE 
เป็นอย่างไร (2) บริษัทฯ เลือกเป้าหมายที่จะเข้า  ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไร (3) การผลิต
พลาสติก ชีวภาพ (Biodegradable) และพลาสติกที่น ากลับมาใ ช้ ไ ด้ ใหม่  (Recyclable)  
นัน้ใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรเดียวกนัหรือไม ่

  ค าตอบ : นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ชีแ้จงดงันี ้(1) เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ UAE มีผู้ผลิต
น้อยราย ซึ่ง Sunpack เป็นผู้ ผลิตรายใหญ่ล าดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก ผู้ บริหาร 
จึงไม่เป็นกังวลกับสภาพตลาดในประเทศ UAE และการเพิ่มขึน้หรือลดลงของอุปสงค์อุปทาน 
นัน้ก็เป็นเร่ืองปกติ รวมถึงประเทศ UAE มีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน  
(2) บริษัทฯ จะเลือกเข้าไปลงทุนในบริษัทที่มีฐานลกูค้าเดิมอยู่แล้ว และบริษัทฯ จะท าการหา
ลูกค้าเพิ่มเติมหลงัการเข้าซือ้กิจการอีกด้วย (3) การผลิตพลาสติกชีวภาพและพลาสติกที่น า
กลบัมาใช้ได้ใหม่สามารถใช้เคร่ืองจักรเดียวกันได้ในบางกรณี แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทัง้
กระบวนการผลติ เช่น งานเป่าขวด เป็นต้น โดยอาจต้องมีการดดัแปลงเคร่ืองจกัรเพิ่มเติม  

 เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็น  นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม  
โดยประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุและปิดการประชมุเมื่อเวลา 16.40 น. 
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 อนึง่ หลงัจากเร่ิมประชมุเมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิท าให้จ านวน 
ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากเมื่อเร่ิมต้นการประชุมเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 32 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
220,428,806 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.85 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุง
จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงและเป็นไปตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

 

 

 

      ลงช่ือ         ประธานที่ประชมุ 

             (นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา) 

                      ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่บริษัทฯ 

 


