รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
บริษัท พลาสติค และหีบห่ อไทย จากัด (มหาชน)
________________________________________________________________________________
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุ งเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2
ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เริ่มการประชุม
นายธีรพล สูญพ้ นไร้ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูล
ทัว่ ไปเกี่ยวกับจานวนทุนและหุ้นของบริ ษัทฯ ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน

255,000,000.00

บาท

แบ่งออกเป็ น

255,000,000

หุ้น

ทุนชาระแล้ ว

253,817,676.00

บาท

เป็ นหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว

253,817,676

หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1.00

บาท

โดย ณ วัน กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นัน้ บริ ษัทฯ มีผ้ ูถือหุ้นรวมจานวน 733 ราย
แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจานวน 725 ราย ถือหุ้นรวมกัน 229,475,926 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 90.41 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าวจานวน 8 ราย ถื อหุ้นรวมกัน 24,341,750 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 9.59 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
การประชุมในครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 134 ราย
โดยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองจานวน 48 ราย และเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือ หุ้นจานวน 86 ราย นับจานวนหุ้น
ได้ ทัง้ สิน้ 185,335,579 หุ้น หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 73.02 ของจ านวนหุ้น ที่ จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท ฯ ครบเป็ น
องค์ ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับ ข้ อ 38 ของบริ ษัทฯ ซึ่งกาหนดว่าต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม
ไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าราย และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
นายเควิน คูมาร์ ชาร์ มา ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุ่มบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นประธาน
ที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม และแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึ กษาของบริ ษัทฯ
ทีเ่ ข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
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กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์ มา

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุม่ บริ ษัทฯ

2. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจ
ประเทศไทย

3. นายวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

4. นายกิตติภตั สุทธิสมั พัทน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

5. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์ มา

กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร

7. นายยาโชวาดัน โลเฮีย

กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร

8. นายอานิล กุมาร์ โคลิ

กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ฝ่ ายเทคนิค

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายการเงิน / เลขานุการบริ ษัทฯ

2. นายคณิต ธนาวุธิไกร

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี

ที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

2. นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด

3. นายธีรภัทร เกษมพันธ์กลุ

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

4. นายวิวรณ์ แมทธิว รัตนธราธร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด

5. นายต่อสิทธิ์ มีสตั ย์

ที่ปรึกษากฎหมายบริ ษัท สานักงานกฎหมาย ขุนพล แอนด์ แอสโซซิเอท
จากัด

จากนัน้ ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายธี ร วิ ท ย์ บุษ ยโภคะ กรรมการผู้จัด การ เป็ น ผู้ด าเนิ น การประชุม
โดยนายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1.

ตามข้ อบังคับข้ อ 40 ของบริ ษัทฯ เรื่ องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้น
ที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
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2.

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ในการออกเสี ย งลงคะแนน บริ ษั ท ฯ ได้ น าระบบบาร์ โ ค้ ด มาใช้
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับบัตรลงคะแนนที่จดุ ลงทะเบียนเข้ าประชุม

3.

บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรือ
งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ให้ ท่านลงมติไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนัน้ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อกากับ
การออกเสียง แล้ วยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนน สาหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ที่ออกเสียงเห็นด้ วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ สง่
บัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ออกเสียงเห็นด้ วย อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้ วยทาเครื่ องหมายเห็นด้ วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม

4.

กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะที่ได้ มีการลงคะแนนเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ จะไม่มีการแจก
บัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ ให้ นนั ้

5.

บัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นามาเป็ นฐานในการนับคะแนน ยกเว้ นในวาระที่ 3 ถึง
5 ซึง่ จะนาบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย มานับรวมเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียงด้ วย

6.

กรณีที่จะถือเป็ นบัตรเสีย คือ
6.1

การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึง่ ช่อง

6.2

การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณีคสั โตเดียน)

6.3

การลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกากับ

6.4

กรณีขีดฆ่าแก้ ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกากับการขีดฆ่า

6.5

กรณีมีการขีดฆ่าบัตรทังบั
้ ตร

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
กับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี ้ โปรดยกมือพร้ อมทังแจ้
้ งชื่อและนามสกุล ของท่านก่อนการซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นต่อไป
ในการประชุมครัง้ นี ้ นายธี รวิทย์ บุษยโภคะ ได้ ประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจานวน 2 ราย
เพื่อเข้ าร่วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี ้ คุณรัชนี รัตนพันธ์ และ คุณมนภัสสร สุภาศรี ได้ แสดงความประสงค์
เป็ น พยานในการตรวจนับ คะแนน นอกจากนี ้ นางสาวสุพิ ช ญา ณี ศ ะนัน ท์ ตัว แทนจากบริ ษั ท สานัก งานกฎหมาย
แคปปิ ตอล จากัด ทาหน้ าที่เป็ นพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริ ษัทฯ จากนัน้ นาย
ธีรวิทย์ บุษยโภคะ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นควรให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้เพื่ออนุมตั ิรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์เกี่ยวกับ Sun Packaging Systems
(FZC) (“Sunpack”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทจากัดที่จดทะเบียนจัดตังในเขตปลอดอากรระหว่
้
างประเทศของท่าอากาศยานชาร์ จาห์
(Sharjah Airport International Free Zone) (“SAIF”) ในประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิ เ รตส์ (“UAE”) ดั ง ที่ จ ะเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 3 ตามที่กฎหมายกาหนดนัน้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญเกี่ ยวกับรายการ
ดังกล่าวในสารสนเทศดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด ให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระสาหรับ
การเข้ าทารายการในครั ง้ นี ้ โดยความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า ข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสาร
ดังกล่าวมีความเพียงพอที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจลักษณะของธุรกรรมและสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
******************************************************************************************************************************
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562

นายธี รวิทย์ บุษยโภคะ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญ ประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
ประจาปี 2562 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้ ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด ตลอดจนได้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ของหนังสือเชิ ญประชุมที่ได้ จัดส่งให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นทุก ท่านแล้ ว โดยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า ได้ มีการบัน ทึกรายงาน
การประชุมสามัญประจาปี ผ้ ูถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ที่ ประชุม แสดงความคิด เห็น และซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี ผ้ ูใดแสดง
ความคิดเห็นและซักถามคาถาม จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น ประจาปี
2562 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

220,220,294

100

0

0
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มีผ้ ถู อื หุ้นที่

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

220,220,294

100

รวม (151 ราย)
หมายเหตุ:

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับ
คะแนน

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเข้ าลงทุนใน Sun Packaging Systems (FZC) ซึ่งเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทฯ

นายธี ร วิ ท ย์ บุษ ยโภคะ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ าลงทุน ใน Sunpack
ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วนัน้ การลงทุน
ดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
1.

สรุ ปธุรกรรม

บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าลงทุนใน Sunpack ซึ่งเป็ นบริ ษัทจากัดที่จดทะเบียนจัดตังใน
้ SAIF ในประเทศ
UAE และประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากพลาสติก โดยบริ ษัทฯ หรื อนิติบคุ คลที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยบริ ษัทฯ จะเป็ น
ผู้ถือหุ้นทังหมดของนิ
้
ติบุคคลดังกล่าว (“SPV”) จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าซื ้อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 89 ใน Sunpack จาก
Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Khalid Mahmood Malik และ Kanhaiyalal Mannalal Mundhra (รวมเรี ยกว่ า
“ผู้ขาย”) โดยค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายทังหมดในการเข้
้
าทาธุรกรรมจะมีจานวนไม่ เกิน 14.80 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
เท่ากับประมาณ 472.09 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 โดย 1 ดอลลาร์ สหรัฐมีมลู ค่าเท่ากับ 31.8978 บาท) (“ค่ าตอบแทน
สูงสุดจากการเข้ าทาธุรกรรม”) (รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรม”)
2.

ภาพรวมของ Sunpack

Sunpack ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2547 โดย Mr. Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Mr. Khalid Mahmood Malik และ
Mr. Kanhaiyalal Mannalal Mundhra ทังนี
้ ้ Sunpack ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะพลาสติกหลากหลาย
ขนาดและรู ปแบบภายใต้ แบรนด์ Sunpet ตังแต่
้ ปี 2548 โดย Sunpack มีโรงงานซึ่งมีกาลังการผลิตประมาณ 2,600 MT
p.a. และมีโกดังสินค้ าตังอยู
้ ท่ ี่ SAIF ในประเทศ UAE
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3.

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้
ผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1)

เพื่อซื ้อธุรกิจ “Sunpet” ส่วนที่เหลืออยู่
•

เมื่อบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อธุรกิจของ Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) (ซึง่ ณ ปั จจุบนั คือ
TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่ง
แบรนด์ “Sunpet” ซึง่ เป็ นแบรนด์ที่ใช้ กบั บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับสินค้ าอุปโภคบริ โภค

•

Sunpack และ Sunrise มี ผ้ ูถื อ หุ้น รายเดียวกัน และทัง้ สองบริ ษัท ต่างประกอบธุ รกิ จผลิต
สินค้ าภายใต้ แบรนด์ “Sunpet”

•

Sunpack ได้ สร้ างแบรนด์ Sunpet ไว้ อย่างแข็งแกร่ งในนครดูไบ โดยมีสินค้ าวางจาหน่าย
อยู่ใ นแผนกเครื่ อ งใช้ ในบ้ า นของซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ชัน้ น าในนครดูไ บ เช่ น Carrefour และ
LouLou

•

โดยสรุ ป บริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะได้ มาซึ่ ง Sunpack เพื่ อ ซื อ้ ธุ ร กิ จ “Sunpet”
ส่วนที่เหลืออยู่ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะเข้ าทาธุรกรรมในครั ง้ นีเ้ พื่อให้ ได้ มาซึ่งธุ รกิ จ “Sunpet”
ทังหมด
้

2)

พัฒนาฐานการผลิตโดยมุง่ เน้ นการตอบสนองต่อกลุม่ ลูกค้ าในเชิงภูมิศาสตร์
•

ฐานลูกค้ าของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยบริ ษัทข้ ามชาติที่ผลิตสินค้ า อุปโภค
บริ โภคจาหน่ายเร็ ว (Fast-moving Consumer Goods หรื อ FMCG) ทังนี
้ ้ นครดูไบเป็ นเมือง
ที่ บ ริ ษั ท ผู้ผลิต สิน ค้ า FMCG ชัน้ น าของโลกให้ ค วามสนใจเป็ น อย่า งมาก โดย Sunpack
มุง่ เน้ นการทาธุรกิจกับบริ ษัทในประเทศแถบตะวันออกกลางและประเทศอินเดีย ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นบริ ษัทที่มีฐานการผลิตสินค้ าในนครดูไบ

•

ในการเข้ าทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะสามารถรองรับลูกค้ าในประเทศไทย ประเทศอินเดีย
และประเทศ UAE โดยจะสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้ แก่ลกู ค้ า
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3)

เพื่อยกระดับขีดความสามารถและกาลังการผลิตของบริ ษัทฯ
•

บริ ษั ท ฯ และ Sunpack มุ่ง เน้ นการใช้ เทคโนโลยีการหล่อ พลาสติกแข็งสาหรั บ ใช้ อุปโภค
บริ โ ภค (Consumer Rigid Plastic Molding Technologies) เป็ นหลัก โดยทัง้ สองบริ ษั ท
ต่างมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี ้

•

การเข้ าทาธุรกรรมในครั ง้ นี ้ จะก่อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชานาญ ตลอดจน
งานวิจยั และการพัฒนา ซึ่งจะยกระดับความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงของทังสองบริ
้
ษัทให้ เป็ น
ที่ยอมรับว่าสามารถผลิตและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแข็งได้ ดีที่สดุ

4)

5)

เพื่อเพิ่มอานาจต่อรอง
•

Sunpack และบริ ษัทฯ ต่างใช้ วตั ถุดิบชนิดเดียวกัน เช่น พลาสติก PET และ PP

•

เมื่อรวมทังสองบริ
้
ษัทเข้ ากันแล้ ว จะทาให้ กลายเป็ นผู้ซื ้อรายใหญ่ที่มีอานาจต่อรองเพิ่มขึ ้น

เพื่อเพิ่มความหลากหลายของฐานลูกค้ าและสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ ากลุม่ ใหม่
•

Sunpack มีกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย ซึ่งการเข้ าทาธุรกรรมในครัง้ นี ้จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ขยายฐานลูกค้ าและเพิ่มความหลากหลายให้ แก่กระแสรายได้ ของบริ ษัทฯ

6)

เพื่อเพิ่มความมัน่ คงทางการเงินจากการเข้ าทาข้ อตกลงทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าทางการเงิน (Financially
Accretive Deal)
•

บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่ งทางการเงินได้ เนื่องจาก Sunpack มีอัตรา
ร้ อยละกาไรขันต้
้ น อัตราร้ อยละกาไรสุทธิ และอัตราร้ อยละ EBITDA ในระดับสูง

•
4.

Sunpack มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่มนั่ คง

การคานวณขนาดของธุรกรรม

ธุ ร กรรมเข้ า ข่ายเป็ น รายการได้ มาซึ่ง สิน ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ เ ข้ าข่ า ยเป็ นการได้ มาหรื อจ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”)
โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุดเท่ากับ
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ร้ อยละ 154.45 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ การลงทุน
ในธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ซึ ่ ง ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที ่ 1/2562 เมื ่ อ วัน ที ่ 26
กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เข้ าทารายการดังกล่าวซึง่ มีขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนเท่ากับ
ร้ อยละ 0.72 ทังนี
้ ้ เมื่อคานวณขนาดรายการของธุรกรรมนี ้ภายใต้ เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนจะได้ ผลลัพธ์เท่ากับร้ อย
ละ 11.28 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา จะมีขนาด
รายการรวมภายใต้ เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 12.00 โดยขนาดของรายการคานวณจากงบการเงิน
ที่ตรวจสอบแล้ วล่าสุดของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนัน้ ธุรกรรมนี ้จึงเป็ นรายการประเภท
ที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้ อยละ 100 จึงถื อเป็ นรายการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรั พย์ฯ โดยอ้ อม
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนี ้เข้ าข่ายได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ดังรายละเอียดปรากฎตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในการเข้ าทาธุรกรรม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรื อประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
มอบหมาย มี อ านาจในด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นและเกี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กรรม ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย ง
การด าเนิ น การดัง ต่อ ไปนี ้ (ก) การเจรจาข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขของสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้น และสัญ ญาระหว่า งผู้ถื อ หุ้น
(ข) การกาหนดและ/หรื อแก้ ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรม ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง สัญญาซื ้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ง) การลงนามในเอกสาร
คาขออนุญาตต่าง ๆ รวมทังเอกสารและหลั
้
กฐานอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
คาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลใด ๆ และ
(จ) การดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับธุรกรรมจนเสร็ จการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ธุรกรรมการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทฯ ในระยะยาว ด้ วยเหตุผลดังที่ กล่าวมาข้ างต้ น จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลงทุน
ใน Sunpack ซึ่ ง เป็ น รายการได้ ม าซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ ตามประกาศรายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไป รวมถึ ง การมอบหมาย
ให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ตามหนังสือรั บรอง หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่กรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจในดาเนินการต่าง ๆ
ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับธุรกรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดง
ความคิดเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ ก ารลงทุ น ใน Sunpack ซึ่ ง เป็ นรายการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผ้ ถู อื หุ้นที่

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

220,428,806

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

220,428,806

100

เห็นด้ วย

รวม (166 ราย)
หมายเหตุ:

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสีย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนน โดยไม่นับ ส่ว นของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย แต่นบั ผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียได้ วาระนี ้

คาถาม / คาตอบ
1.

คาถาม

: นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า (1) ขอให้ ชี ้แจงเกี่ยวกับการ
ประมาณการทางการเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของ Sunpack (2) เนื่องจากประเทศ UAE
เป็ นพื ้นที่ผลิตน ้ามัน วัตถุดิบสาหรับการผลิตพลาสติกในประเทศ UAE มีราคาถูกกว่าวัตถุดิบใน
ประเทศอื่ น หรื อ ไม่ (3) ขอให้ ชี แ้ จงเกี่ ยวกับ การส่ง ออกสิน ค้ า ของ Sunpack (4) อุต สาหกรรม
พลาสติกมีการเติบโตคิดเป็ นร้ อยละเท่าใดต่อปี (5) กาไรจากการขายสินค้ าภายในประเทศ UAE
สูงกว่าการส่งออกสินค้ าหรื อไม่ (6) มีโอกาสที่บริ ษัทอื่น ๆ จะมาตังโรงงานแข่
้
งขันกับ Sunpack ใน
ประเทศ UAE หรื อไม่

คาตอบ : นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ชี ้แจงดังนี ้ (1) ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการทางการเงินของ
บริ ษัทฯ ภายใต้ ข้อสมมุติฐานหลายประการ ซึ่งเป็ นตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้ และไม่เกินกว่าความเป็ น
จริ ง และสิทธิ ประโยชน์ หลักทางภาษี คือการได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (2) ราคาของ
วัตถุดิบของพลาสติกในประเทศ UAE และในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน (3) Sunpack ส่งออก
สินค้ าไปยังประเทศสมาชิกคณะมนตรี ความร่ วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council)
หรื อ GCC เป็ นหลัก (4) โดยปกติแล้ ว อุตสาหกรรมพลาสติกทัว่ โลกมีอตั ราการเติบโตประมาณ
ร้ อยละ 5–7 ต่อปี (5) ไม่แน่เสมอไปว่ากาไรจากการขายสินค้ าภายในประเทศจะสูงกว่ากาไรจาก
การส่งออกสินค้ า อย่างไรก็ ดี กาไรจากการประกอบธุรกิ จขึน้ อยู่กับกลยุทธ์ ทางการตลาด (6)
โอกาสที่บริ ษัทอื่น ๆ จะประกอบธุรกิจแข่งขันกับ Sunpack นันมี
้ ไม่มาก เนื่องจากผู้ประกอบการ
รายใหม่ ต้ องมีความพร้ อมในหลายๆด้ าน ทังด้
้ านเงินทุน และความรู้ความเข้ าใจในตลาดในพื ้นที่
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2.

คาถาม

: นายธารง อนันต์ทวีผล สอบถามว่า (1) การเข้ าทาธุรกรรมจะเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อใดและหลังจาก
บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนใน Sunpack แล้ ว จะจัดทางบการเงินรวมในช่วงเวลาใด (2) ค่าเงินบาทที่แข็ง
ขึ ้นจะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในการเข้ าทาธุรกรรมถูกลงหรื อไม่ (3) ตามที่ปรากฎในหน้ า 47 ของรายงาน
ความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ปริ มาณการผลิตพลาสติก
ในประเทศ UAE ในช่วงปี 2552-2563 มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ประมาณร้ อยละ 18 ต่อปี
แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริ มาณการบริ โภคพลาสติก ในประเทศ UAE มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR) เพี ย งประมาณร้ อยละ 4 เหตุที่ อัต ราการเติ บ โตเฉลี่ย (CAGR) ของปริ ม าณการผลิต
พลาสติ ก และปริ ม าณการบริ โ ภคพลาสติ ก ในประเทศ UAE ไม่สมดุลกัน เนื่ อ งจากการผลิต
พลาสติกส่วนใหญ่เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกใช่หรื อไม่

คาตอบ : นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ และนายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ร่วมกันชี ้แจงดังนี ้ (1) คาดว่าการเข้ าทาธุรกรรม
จะเสร็ จ สิ น้ ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แต่ ทัง้ นี ้ ขึ น้ อยู่กับ กระบวนการที่ ต้ อ งด าเนิ น การกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการจัดทางบการเงินรวมจะเกิดขึ ้นภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี
2562 (2) ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ ้นจะเกิดประโยชน์กบั การเข้ าทาธุรกรรม เนื่องจากค่าตอบแทน
สาหรับการเข้ าทาธุรกรรมกาหนดเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ
นอกจากนี ้ นายวิวรณ์ แมทธิ ว รัตนธราธร ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้ ชีแ้ จงว่า (3) อัตราการ
เติบโตเฉลีย่ (CAGR) ของปริ มาณการบริ โภคพลาสติกในประเทศ UAE ทีป่ ระมาณร้ อยละ 4 ถือว่า
ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับกลุม่ ประเทศ GCC หรื อประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ และประเทศ UAE
มี ช าวต่า งชาติ เ ข้ า มาลงทุน เป็ น ฐานการผลิต ค่อ นข้ า งมาก ท าให้ มี ก ารส่ง ออกเป็ น ส่ว นใหญ่
ไปยัง ประเทศเพื่อนบ้ า นและประเทศอื่ น ๆ ดังนัน้ เหตุที่ อัตราการเติบโตไม่สมดุลกัน เป็ น เหตุ
มาจากการส่งออกสินค้ า
*****************************************************************************************************************************
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
เพื่อให้ ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์จากเดิมจานวน 31 ข้ อ เป็ น 32 ข้ อ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
“(32)

ประกอบธุรกิ จเป็ นศูนย์ กลางธุรกิ จระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยประกอบ
กิ จ การให้ บริ ก ารแก่ วิ ส าหกิ จ ในเครื อ หรื อ ประกอบกิ จ การการค้ าระหว่ า งประเทศ โดยมี
การดาเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
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ก.

กิ จ การการให้ บริ ก ารด้ านการบริ ห ารหรื อ ด้ านเทคนิ ค หรื อ การให้ บริ ก ารสนั บ สนุ น
การบริ หารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจัดหา
วัตถุดิบและชิ ้นส่วน การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้ านเทคนิค การส่งเสริ ม
ด้ านการตลาดและการขาย การบริ หารด้ านงานบุคคลและการฝึ กอบรม การให้ คาปรึกษา
ด้ านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคุม
สินเชื่อ และการให้ บริ การสนับสนุนอื่น ๆ

ข.

กิ จการการค้ าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงกิจการจัดซื ้อและขายสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยมี ก ารให้ บริ การส าหรั บ สิ น ค้ าที่ จั ด ซื อ้ และขาย ทั ง้ นี ้ บริ การดั ง กล่ า วรวมถึ ง
การจั ด หาสิ น ค้ า การเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ าระหว่ า งรอการส่ ง มอบ การจั ด ท าหี บ ห่ อ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ การขนส่งสินค้ า การประกันภัยสินค้ า การให้ คาปรึกษาแนะนาและบริ การด้ าน
เทคนิคและการฝึ กอบรมเกี่ยวกับสินค้ า และการให้ บริ การอื่น ๆ”

ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์
ของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจานวน 31 ข้ อ เป็ น 32 ข้ อ ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ที่ ประชุม แสดงความคิด เห็น และซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี ผ้ ูใดแสดง
ความคิดเห็นและซักถามคาถาม จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

220,428,806

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

220,428,806

100

เห็นด้ วย

รวม (166 ราย)
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หมายเหตุ:

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ซึ่งงดออกเสียง
และบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
******************************************************************************************************************************
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
ตามที่ ป รากฏในวาระที่ 4 นัน้ บริ ษั ท ฯ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์) โดยให้ ใช้ ข้อความดังนี ้แทน
“ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 32 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ดังรายละเอียดที่กล่าวมา
ข้ างต้ น
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ที่ ประชุม แสดงความคิด เห็น และซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี ผ้ ูใดแสดง
ความคิดเห็นและซักถามคาถาม จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

220,428,806

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

220,428,806

100

เห็นด้ วย

รวม (166 ราย)
หมายเหตุ:

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ซึ่งงดออกเสียง
และบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
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******************************************************************************************************************************
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

นายธี ร วิ ท ย์ บุษ ยโภคะ ได้ แ จ้ งต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ตามมาตรา 105 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
สามารถขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด
ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ ลงมติ อนุมตั ิการเข้ าลงทุนใน Sunpack และชีแ้ จงการประกอบธุรกิ จ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ครึ่งที่ผา่ นมาของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษั ท ฯ เป็ น บริ ษั ท ชัน้ น าในอุต สาหกรรมการผลิต บรรจุ ภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก ด้ ว ยประวัติ อัน ยาวนานกว่า 35 ปี
มีสานักงานใหญ่ ตงั ้ อยู่ที่กรุ งเทพมหานคร และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ตัง้ แต่ปี 2548 โดยลูกค้ า
ส่วนใหญ่ เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติที่ผลิตสินค้ า FMCG บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิ จเกี่ยวกับสินค้ ากลุ่มที่ต้องการความสะอาดและ
ปลอดภัยอย่างสูง เช่น กลุม่ อาหารและเครื่ องดื่ม เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ของใช้ สว่ นบุคคล และปั จจุบนั มีโรงงานทังสิ
้ ้น
11 โรงงาน โดยตังอยู
้ ใ่ น 3 ประเทศ ได้ แก่ 4 โรงงานในประเทศไทย 6 โรงงานในประเทศอินเดีย และหากการเข้ าทาธุรกรรม
เสร็ จสมบูรณ์ ก็จะมีอีก 1 โรงงานในประเทศ UAE โดยโรงงานดังกล่าวมี ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ที่ได้ มาตรฐาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกคงรู ปชันเดี
้ ยวที่สามารถนากลับมาใช้ ได้ ใหม่ โดยบริ ษัทฯ
มีพฒ
ั นาการอยูใ่ นตลาดที่มีการเจริ ญเติบโตสูงและมีกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าให้ กบั บริ ษัทฯ มาโดยตลอด
ในช่ ว งไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มี ก ารเปลี่ย นผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ แ ละมีก ารปรั บ เปลี่ย นกลยุท ธ์ แ ละวิสัยทัศน์
การประกอบกิจการของบริ ษัทฯ ต่อมาในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการจนอยู่ในระดับดี และได้ พฒ
ั นา
อย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับดีมากในปี 2560 เป็ นต้ นมา ต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการ
บริ ษัท ทีแพค แพคเกจจิ ้ง (บางนา) จากัด และในไตรมาสต่อมาได้ เข้ าลงทุนใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”)
(ซึ่ง ณ ปั จจุบนั คือ TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติตงแต่
ั้
นัน้ เป็ นต้ นมา และบริ ษัทฯ ประสงค์ ที่จะเข้ าลงทุนในประเทศ UAE จากการเข้ าทาธุรกรรมในครั ง้ นีแ้ ละจะเริ่ ม จัดทา
งบการเงินรวม ซึง่ รวมผลการดาเนินงานของ Sunpack ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
ปั จจัยหลัก 3 ประการที่ใช้ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ แก่ 1) นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากผู้ผลิต
สินค้ า FMCG มีนโยบายด้ านความยัง่ ยื นของสิ่งแวดล้ อม โดยจะใช้ บรรจุภัณฑ์ที่ สามารถนากลับมาใช้ ได้ ใหม่ทงหมด
ั้
ภายในปี 2568 บริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นในการผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกคงรู ปชันเดี
้ ยวซึ่งสามารถนากลับมาใช้ ได้ ใหม่ 2) อัตรา
การเจริ ญเติบโตของผู้บริ โภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึน้ ทาให้ มี การบริ โภคสินค้ ามากขึ ้น
ตามไปด้ วย ซึ่งเป็ นผลดีต่อบริ ษัทฯ ในการประกอบกิจการประกอบกับการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคในประเทศไทยเติบโตขึ ้น
โดยเพิ่ ม ขึ น้ ในหมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม อาหารและเครื่ องดื่ ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องใช้ ส่ ว นบุ ค คลเป็ นส่ ว นใหญ่
และการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคในประเทศอินเดีย จะเติบโตขึ ้นเป็ นอย่างมากภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็ นผลจากการเติบโต
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ของชนชันกลางและกลุ
้
่มคนที่ก้าวพ้ นจากความยากจน และ 3) เทคโนโลยี โดยบริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ใช้ ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อประหยัดพลังงาน ลดระยะเวลา และลดต้ นทุนการผลิต
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ครึ่ งที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญโดยการเพิ่มจานวนโรงงานและ
การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร การเข้ าลงทุนในต่างประเทศ การเพิ่มจานวนพนักงาน
การพัฒนาการดูแลกากับกิ จการจากที่ได้ รับคะแนนเพียง 2 ดาวเพิ่มขึน้ เป็ น 4 ดาว การปรั บปรุ ง ระบบการทางบัญชี
จากระบบ ERP เป็ นระบบ Oracle การกระจายกลุม่ ลูกค้ าให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น
กลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ คือ การมุ่งเข้ าสู่ตลาดที่มีศกั ยภาพและมีอัตราการเจริ ญเติบโตสูง
อย่างเช่น ประเทศอินเดียและประเทศ UAE นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมุ่งเน้ นการพัฒนาการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบกิจการและเพิ่มส่วนแบ่ง ทางการตลาดให้ กับบริ ษัทฯ และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริ ษัทที่บริ ษัทฯ
เข้ าไปลงทุนต่างเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี
บริ ษัทฯ เชื่อว่าบริ ษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตที่ดีด้วยเหตุ และปั จจัยดังต่อไปนี ้ (1) การกระจายประเภทสินค้ า
ที่ผลิตให้ ครอบคลุมสินค้ าที่ใช้ ในชีวิตประจาวันที่หลากหลาย ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างกระแสเงินสดได้ สม่าเสมอ
(2) การมุ่งเน้ นการควบคุมกระบวนการผลิตและการควบคุมภายในพร้ อมกับการบริ หารที่รวดเร็ วทันการ (3) การกาหนด
กลยุท ธ์ ใ นการเพิ่ ม มูล ค่ า ให้ กับ บริ ษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (4) การประกอบธุ ร กิ จ ในตลาดเฉพาะทาง (Niche Market)
(5) การเตรี ยมพร้ อมสาหรั บ อุตสาหกรรมในอนาคต โดยเน้ น การผลิต บรรจุภัณ ฑ์ พ ลาสติ กคงรู ป ชัน้ เดี ยวที่ สามารถ
นากลับมาใช้ ได้ ใหม่ และ (6) ความตังใจที
้ ่จะพัฒนาบริ ษัทฯ ให้ เติบโตในอนาคต
จากนันบริ
้ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ
ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ ดงั นี ้
คาถาม / คาตอบ
1.

คาถาม

: นายธ ารง อนัน ต์ ท วี ผ ล ผู้ ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ วยตนเอง สอบถามว่ า (1) ทางบริ ษั ท จะจัด
Opportunity Day เมื่อใด (2) จากนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเรื่ องบรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่ง สามารถนากลับมาใช้ ได้ ใหม่ภายในปี 2568 นัน้ บริ ษัทฯ ชัน้ นาต่าง ๆ มีแนวโน้ มกับ
นโยบายนีอ้ ย่างไร (3) ราคาของวัตถุดิบที่นากลับมาใช้ ได้ ใหม่มีราคาสูง จะทาให้ เกิ ด ปั ญหา
ในการขายสินค้ าหรื อไม่ (4) จะมีการเริ่ มใช้ นโยบายทางสิง่ แวดล้ อมในปี 2568 หรื อไม่

คาตอบ

: นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ชี ้แจงดังนี ้ (1) ทางบริ ษัทฯ จะพยายามเข้ าร่วมกิจกรรม Opportunity Day
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี ละครัง้ (2) มีหลายบริ ษัทในทวีปยุโรปที่มีท่าทีวา่ จะปฏิบตั ิตามนโยบาย
ด้ านสิ่งแวดล้ อมนี ้ โดยจะเปลี่ยนมาใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถนากลับมาใช้ ได้ ใหม่ทงหมดภายในปี
ั้
2568 และจะไม่ใช้ พลาสติกชีวภาพ เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์ทงสองประเภทมี
ั้
ความแตกต่างกัน และ
นโยบายนี ้มุ่งเน้ นการสามารถนากลับมาใช้ ได้ ใหม่มากกว่าการย่อยสลายได้ ของพลาสติก โดย
พลาสติกที่จะนากลับมาใช้ ได้ ใหม่นนต้
ั ้ องเป็ นพลาสติกชันเดี
้ ยวเพราะหากเป็ นพลาสติกหลายชัน้
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จะต้ องทาการแยกชันพลาสติ
้
ก โดยจะไม่สามารถนากลับมาใช้ ได้ ใหม่ ณ ปั จจุบนั บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
บริ ษัทฯ ผลิตส่วนใหญ่เป็ นพลาสติกชันเดี
้ ยวและยังคงมีส่วนน้ อยที่เป็ นพลาสติกหลายชัน้ ทังนี
้ ้
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่สามารถนากลับมาใช้ ได้ ใหม่จะมีต้นทุนสูงกว่า เนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ ขึ ้น
เช่น ต้ องมีการเก็บรวบรวมวัตถุดิบหลังจากที่ผ้ บู ริ โภคใช้ สินค้ าแล้ ว แต่บริ ษัทฯ ก็มีแหล่ง สาหรับ
วัตถุดิบเหล่านี ้ ดังนัน้ คาดว่าบริ ษัทฯ น่าจะดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ภายใต้ นโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม
(3) บริ ษั ท ฯ คาดว่า ไม่น่า เป็ น ปั ญ หาเพราะลูก ค้ า ในทวี ป ยุโ รปยิ น ยอมที่ จ ะจ่ า ยราคาสิ น ค้ า
ที่ เ พิ่ ม ขึน้ เพื่อ รั กษาสิ่งแวดล้ อ ม (4) บริ ษั ทฯ คาดว่าจะมีการปรั บใช้ นโยบายสิ่งแวดล้ อมแบบ
ค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป โดยบริ ษั ท ฯ อาจต้ องปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบการผลิ ต และเครื่ องจั ก ร
เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตสินค้ า
2.

คาถาม

: นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญผล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า (1) สภาพตลาดในประเทศ
UAE เป็ นอย่างไร มีความเสี่ยงมากน้ อยเพียงใด และอัตราการเติบโตของบริ ษัทในประเทศ UAE
เป็ นอย่างไร (2) บริ ษัทฯ เลือกเป้าหมายที่จะเข้ า ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไร (3) การผลิต
พลาสติ ก ชี ว ภาพ (Biodegradable) และพลาสติ ก ที่ น ากลั บ มาใช้ ได้ ใหม่ (Recyclable)
นันใช้
้ เทคโนโลยีและเครื่ องจักรเดียวกันหรื อไม่

คาตอบ

: นายธี รวิทย์ บุษยโภคะ ชีแ้ จงดังนี ้ (1) เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ UAE มีผ้ ผู ลิต
น้ อ ยราย ซึ่ ง Sunpack เป็ น ผู้ผ ลิ ต รายใหญ่ ล าดับ ต้ น ๆ ในอุต สาหกรรมพลาสติ ก ผู้บ ริ ห าร
จึงไม่เป็ นกังวลกับสภาพตลาดในประเทศ UAE และการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของอุปสงค์อุปทาน
นัน้ ก็ เ ป็ น เรื่ องปกติ รวมถึ ง ประเทศ UAE มี น โยบายสนับ สนุนให้ บริ ษัท ต่างชาติเ ข้ ามาลงทุน
(2) บริ ษัทฯ จะเลือกเข้ าไปลงทุนในบริ ษัทที่มีฐานลูกค้ าเดิมอยู่แล้ ว และบริ ษัทฯ จะทาการหา
ลูกค้ าเพิ่มเติม หลังการเข้ าซื ้อกิ จการอีกด้ วย (3) การผลิต พลาสติก ชี วภาพและพลาสติ กที่นา
กลับมาใช้ ได้ ใหม่สามารถใช้ เครื่ องจักรเดียวกัน ได้ ในบางกรณี แต่ไม่สามารถใช้ แทนกันได้ ทงั ้
กระบวนการผลิต เช่น งานเป่ าขวด เป็ นต้ น โดยอาจต้ องมีการดัดแปลงเครื่ องจักรเพิ่มเติม

เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ูใ ดแสดงความคิ ด เห็ น นายธี ร วิ ท ย์ บุษ ยโภคะ ได้ ก ล่า วเชิ ญ ให้ ประธานฯ กล่า วปิ ด การประชุม
โดยประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมและปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 16.40 น.
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อนึง่ หลังจากเริ่ มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติมทาให้ จานวน
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากเมื่อเริ่ มต้ นการประชุมเป็ นจานวนรวมทัง้ สิ ้น 32 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น
220,428,806 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 86.85 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ ทาการปรับปรุ ง
จานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งและเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายเควิน คูมาร์ ชาร์ มา)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุม่ บริ ษัทฯ

16

