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ที� TPAC.007/2562

วนัที� 19 มิถนุายน 2562

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562

2. สารสนเทศรายการได้มาซึ�งหุ้นของบริษัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) (บญัชี 2)

3. ความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

4. รายชื�อกรรมการอสิระที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น

5. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

6. คําชี �แจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และเอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 

7. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น

8. แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ

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

การจดัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา 

กรุงเทพ เลขที�  3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เพื�อพจิารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี �

วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบจงึไม่มีการลงมตใินวาระนี �

วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที�  

24 เมษายน  2562 และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที�กฎหมายกําหนด ตลอดจนได้เผยแพร่

ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 จงึเสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณารับรอง

รายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึ�งจดัขึ �นเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2562

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562

ซึ�งจดัขึ �นเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2562 ไว้อยา่งถูกต้องครบถ้วนแล้ว จงึเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

หมายเหตุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน Sun Packaging Systems (FZC) ซึ� งเป็นรายการได้มา
ซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ

ตามที�บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน Sun Packaging Systems (FZC) (“Sunpack”) ซึ�งเป็น

บริษัทจํากัดที�จดทะเบียนจัดตั �งในเขตปลอดอากรระหว่างประเทศของท่าอากาศยานชาร์จาห์ (Sharjah Airport

International Free Zone) (“SAIF”) ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (“UAE”) และประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ 

ที�ทําจากพลาสติก โดยบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที�จะจดัตั �งขึ �นใหม่โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นทั �งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว

(“SPV”) จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื �อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89 ใน Sunpack จาก Kishore Kumar Tarachand Bhatia, 

Khalid Mahmood Malik และ Kanhaiyalal Mannalal Mundhra (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

ทั �งหมดในการเข้าทําธุรกรรมจะมีจํานวนไม่เกิน 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 472.09 ล้านบาท1)

(“ค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทาํธุรกรรม”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

ในการนี � บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาซื �อขายหุ้นที�เกี�ยวข้องกับธุรกรรมกบัผู้ขาย (“สัญญาซื �อขายหุ้น”)

และสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นกบั Sunpack และ Kishore Kumar Tarachand Bhatia ซึ�งจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใน Sunpack

ต่อไป (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”) ในวันที� 24 เมษายน 2562 และคาดว่าการเข้าทําธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 

วันที�  31 กรกฎาคม 2562 หลังจากที� เงื�อนไขบังคับก่อนทั �งหมดภายใต้สัญญาซื �อขายหุ้ นเป็นผลสําเร็จ หรือได้รับ 

การผอ่นผนัจากคูส่ญัญาฝ่ายที�เกี�ยวข้อง และได้มีการดําเนินการตา่ง  ๆตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาซื �อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

นอกจากนี � บริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบคุคลที�กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที�

บริหารมอบหมาย มีอํานาจในดําเนินการต่าง ๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับธุรกรรม ซึ�งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

การดําเนินการดังต่อไปนี � (ก) การเจรจาข้อกําหนดและเงื�อนไขของสัญญาซื �อขายหุ้ นและสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ น

(ข) การกําหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ�มเติมเกี�ยวกบัธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ  

ที�เกี�ยวข้องกบัธุรกรรม ซึ�งรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง สญัญาซื �อขายหุ้นและสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (ง) การลงนามในเอกสาร

คําขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั �งเอกสารและหลักฐานอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัธุรกรรม ซึ�งรวมถงึการติดต่อและการยื�น

คําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที�มีอํานาจกํากบัดูแลใด ๆ และ  

(จ) การดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัธุรกรรมจนเสร็จการ

อนึ�ง ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที� เกี�ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

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

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

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 20/2551  

เ รื� อง  หลักเกณฑ์ในการทํารายการที� มีนัยสําคัญที� เ ข้า ข่ายเป็นการไ ด้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งท รัพย์สิน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน

1 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินสกุลบาทที�ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที� 23 เมษายน 2562 

โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐมมีลูค่าเท่ากบั 31.8978 บาท ซึ�งอตัราแลกเปลี�ยนนี �จะใช้ตลอดเอกสารฉบบันี �เพื�อการอ้างอิงเท่านั �น
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ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั �งที�แก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”)

โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ�งคํานวณตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน ซึ�งเป็นเกณฑ์ที�ได้ผลลพัธ์สูงสุดเท่ากบั

ร้อยละ 154.45 นอกจากนี � บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์อื�นภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมา กล่าวคือ การลงทุน

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ�งที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2562  

ได้มีมติอนุมตัิให้เข้าทํารายการดงักล่าวซึ�งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 0.72 ทั �งนี � 

เมื�อคํานวณขนาดรายการของธุรกรรมนี �ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 11.28

ซึ�งเมื�อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์อื�นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมา จะมีขนาดรายการ 

รวมภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 12.00 โดยขนาดของรายการคํานวณจากงบการเงิน 

ที�ตรวจสอบแล้วล่าสุดของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ดงันั �น ธุรกรรมนี �จงึเป็นรายการประเภท

ที� 4 กล่าวคือ รายการซึ�งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 จึงถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนี �เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื�นคําขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป

บริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี�ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย และแต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับ

ธุรกรรมและจดัส่งความเห็นดงักล่าวให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี � บริษัทฯ ได้แต่งตั �ง บริษัท อวานการ์ด 

แคปปิตอล จํากดั ให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการในครั �งนี � โดยธุรกรรมมีรายละเอียดปรากฏ

ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 และสิ�งที�สง่มาด้วย 3

นอกจากนี � ธุรกรรมดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็น

ของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�แก้ไขเพิ�มเติม) 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) ซึ�งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของ 

ผู้ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสีย

จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน Sunpack ซึ�งเป็นรายการได้มา

ซึ�งสนิทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป  

ความเห็นของ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ธุรกรรมการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษทัฯ ในระยะยาว ด้วยเหตผุลดงัที�ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2 จงึเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน Sunpack ซึ�งเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการ

ได้มาหรือจําหน่ายไป  

หมายเหตุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้น

ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสีย 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เนื�องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์เพื�อให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจ

เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณา

อนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ�มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจํานวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ  

โดยมีรายละเอียดตามที�ระบุด้านลา่ง

“(32) ประกอบธรุกิจเป็นศนูย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยประกอบกิจการ

ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการดําเนินการและ

ขอบข่ายธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี �

ก. กิจการการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุนการ

บริหารงานทั�วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจดัหาวัตถุดิบ

และชิ �นส่วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้าน

การตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การให้คําปรึกษาด้าน

การเงิน การวิเคราะห์และวิจยัด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจดัการและควบคุมสินเชื�อ

และการให้บริการสนบัสนนุอื�น ๆ 

ข. กิจการการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงกิจการจัดซื �อและขายสินค้าระหว่างประเทศ  

โดยอาจมีการให้บริการสําหรับสินค้าที�จดัซื �อและขาย ทั �งนี � บริการดงักล่าวรวมถึงการจัดหา

สินค้า การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ การจดัทําหีบห่อและบรรจภุณัฑ์ การขนส่ง

สนิค้า การประกนัภยัสินค้า การให้คําปรึกษาแนะนําและบริการด้านเทคนิคและการฝึกอบรม

เกี�ยวกบัสนิค้า และการให้บริการอื�น ๆ” 

ทั �งนี � ให้บุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้

เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบยีน

ความเห็นของ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเตมิวตัถปุระสงค์ของ

บริษัทฯ โดยเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์จากเดมิจํานวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ  

หมายเหตุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้น

ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ 

เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ�มเติมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที�ปรากฏในวาระที� 4 นั �น

จงึเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) 

โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี �แทน 

“ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษทั มีจํานวน 32 ข้อ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ที�แนบ”

ทั �งนี � ให้บุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้

เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบยีน

ความเห็นของ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) เพื�อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ�มเตมิเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

หมายเหตุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้น

ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที� 6 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (หากมี) 

บทบญัญัติมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด กําหนดไว้ว่า เมื�อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

วาระการประชุมตามระเบียบวาระที�แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า

หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด สามารถขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�น ๆ นอกเหนือจากที�กําหนดไว้

ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามในเรื�องอื�น ๆ นอกเหนือจาก 

ที�กําหนดไว้ในหนงัสือเชญิประชมุได้

ในการนี � บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบ 

การประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� www.thaiplaspac.com ด้วยแล้ว จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วม

ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ 

เลขที� 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยแผนที�ของสถานที�

จดัประชมุมีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 8

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื�น

เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข.  

แบบใดแบบหนึ�ง ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น 

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. โดยแบบของหนังสือมอบฉนัทะมีรายละเอียดปรากฏตาม 

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

ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  
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ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายชื�อปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 โดยใช้แบบหนังสือ 

มอบฉนัทะ แบบ ข. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้

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

เลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เลขที�  77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 10150 และเพื�อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารดงักล่าว จงึขอความร่วมมือโปรดส่งแบบหนังสือ

มอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวนัที� 28 มิถนุายน 2562 

บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาคําชี �แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสาร 

ที�ผู้เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ รายละเอยีดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุ

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 และเพื�อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ

ลงทะเบียนเพื�อเข้าประชุมในวันจัดประชุมได้ตั �งแต่เวลา14.00 น. ทั �งนี � เนื�องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมครั �งนี � ดงันั �น จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชมุพร้อมกบัเอกสารประกอบอื�น ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6

อนึ�ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที� มี สิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  

ครั �งที� 1/2562 (Record Date) ในวนัที� 24 พฤษภาคม 2562 

จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) 

(นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา) 

ประธานกรรมการบริษัท 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1

7

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



8

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



9

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



10

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



11

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



12

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



13

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



14

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



15

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



16

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



17

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



18

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



19

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



20

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



21

Warachaya-PC
Text Box

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



22

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



23

Warachaya-PC
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

terapol
Stamp



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2

24

สารสนเทศรายการได้มาซึ�งหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกัด (มหาชน) (บัญชี 2) 

24 เมษายน 2562 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั �งที� 2/2562 เมื�อวนัที� 

24 เมษายน 2562 ได้มีมตอินมุตัิให้บริษัทฯ หรือนิตบิุคคลที�จะจดัตั �งขึ �นใหม่โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นทั �งหมดของนิตบิุคคล

ดงักลา่ว (“SPV”) เข้าลงทนุใน Sun Packaging Systems (FZC) (“Sunpack”) ซึ�งเป็นบริษัทจํากดัที�จดทะเบียนจดัตั �งในเขต

ปลอดอากรระหว่างประเทศของท่าอากาศยานชาร์จาห์ (Sharjah Airport International Free Zone) (“SAIF”) ในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ (“UAE”) และประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที�ทําจากพลาสติก โดยการเข้าซื �อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89 ใน 

Sunpack จากผู้ขาย (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2) โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั �งหมดในการเข้าทําธุรกรรมจะมี

จํานวนไม่เกิน 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 472.09 ล้านบาท1) (“ค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทํา

ธุรกรรม”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”) ทั �งนี � เพื�อวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลในเอกสารฉบบันี � การอ้างองิถงึ “บริษัทฯ” ให้

หมายความรวมถงึ SPV ด้วย เว้นแตจ่ะระบุไว้เป็นอย่างอื�น

ในการนี � บริษัทฯ ตกลงจะชําระค่าตอบแทนเบื �องต้นให้แก่ผู้ ขายในวันที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (ดงัรายละเอียด

ปรากฏตามข้อ 3.1) เท่ากบัผลลพัธ์ของจํานวน 12.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 383.25 ล้านบาท) ภายหลงั

จากการปรับปรุงมูลค่าแล้ว (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) (“ค่าตอบแทนที�ชําระในวันที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”)

ทั �งนี � บริษัทฯ และผู้ขายตกลงว่าจะคํานวณราคาซื �อขายหุ้นที�แท้จริงโดยอ้างองิสตูรการคํานวณตามที�คู่สญัญาตกลงกนั ซึ�ง

อาจมีจํานวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจํานวนค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทําธุรกรรม) หรือตํ�ากว่าค่าตอบแทนที�ชําระในวันที�

ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) ที�บริษัทฯ ชําระให้แก่ผู้ขายในวนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ดงันั �น 

บริษัทฯ อาจต้องชําระราคาซื �อขายหุ้นเพิ�มเติมหรืออาจได้รับชําระราคาซื �อขายหุ้นคืนบางส่วนในภายหลัง โดยบริษัทฯ 

จะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผู้ ถือหุ้นเมื�อการชําระราคาดังกล่าวได้

ดําเนินการเสร็จสิ �นแล้วต่อไป

ทั �งนี � ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 20/2551

เรื� อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนัยสําคัญที� เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั �งที�แก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”)

โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ�งคํานวณตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน ซึ�งเป็นเกณฑ์ที�ได้ผลลพัธ์สูงสุดเท่ากับ

ร้อยละ 154.45 นอกจากนี � บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์อื�นภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมา กลา่วคือ การลงทุน

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ�งที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้

มีมติอนุมัติให้เข้าทํารายการดงักล่าวซึ�งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 0.72 ทั �งนี � 

เมื�อคํานวณขนาดรายการของธุรกรรมนี �ภายใต้เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทนจะได้ผลลพัธ์เท่ากบัร้อยละ 11.28 ซึ�งเมื�อ

รวมกบัขนาดรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์อื�นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมภายใต้

1 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินสกุลบาทที�ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 23 เมษายน 2562 

โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐมมีลูค่าเท่ากบั 31.8978 บาท ซึ�งอตัราแลกเปลี�ยนนี �จะใช้ตลอดเอกสารฉบบันี �เพื�อการอ้างอิงเท่านั �น
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เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 12.00 โดยขนาดของรายการคํานวณจากงบการเงินที�ตรวจสอบแล้วล่าสดุ

ของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ดังนั �น ธุรกรรมนี �จึงเป็นรายการประเภทที� 4 กล่าวคือ 

รายการซึ�งมีขนาดสงูกว่าร้อยละ 100 จงึถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม อยา่งไรก็ดี ธุรกรรม

นี �เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื�นคําขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป (ดงัรายละเอียด

ปรากฏตามข้อ 3.2) บริษัทฯ จงึมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี�ยวกบัธุรกรรมต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับอนุมตัิจาก

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ ถือหุ้ นที�มีส่วนได้เสีย และแต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้

ความเห็นเกี�ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี � บริษัทฯ ได้

แต่งตั �ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากดั ให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอสิระ

นอกจากนี � ธุรกรรมดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ

บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�แก้ไขเพิ�ม เติม) 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) ซึ�งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของ 

ผู้ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสีย

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี�ยวกบัธรุกรรมต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปดงัต่อไปนี �

1. วัน เดือน ปี ที�เกดิรายการ

หลงัจากที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิการเข้าทําธุรกรรม บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญา 

ซื �อขายหุ้นที�เกี�ยวข้องกบัธุรกรรมกบัผู้ขาย (“สัญญาซื �อขายหุ้น”) (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 ด้านล่างนี �) ภายใน 

วันที� 24 เมษายน 2562 ทั �งนี � บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทําธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 31 กรกฎาคม 2562 หลงัจากที�

เงื�อนไขบงัคบัก่อนทั �งหมดภายใต้สญัญาซื �อขายหุ้นเป็นผลสําเร็จ หรือได้รับการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายที�เกี�ยวข้อง และ

ได้มีการดําเนินการตา่ง ๆ ตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาซื �อขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

2. คู่สัญญาที�เกี�ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื �อ : 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)  
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ความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ

: ผู้ขาย รวมถงึบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของผู้ขาย ไม่มีความสมัพนัธ์ใด  ๆกบับริษัทฯ และ

ไม่ได้เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ ดงันั �น การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่

เข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546

3. ลักษณะทั�วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั�วไป

ปัจจบุนัโครงสร้างการถือหุ้นของ Sunpack เป็นดงันี �

ตามที�กําหนดไว้ในสัญญาซื �อขายหุ้น บริษัทฯ จะเข้าซื �อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89 ใน Sunpack จากผู้ขาย และ 

K.K.T. Bhatia (“ผู้ถือหุ้นที�จะยังคงถือหุ้นต่อไป”) จะยังคงเป็นผู้ ถือหุ้ นใน Sunpack ต่อไปในสัดส่วนร้อยละ 11 โดย

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัจากการเข้าซื �อหุ้นจะเป็นดงัต่อไปนี �

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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ทั �งนี � ข้อตกลงและเงื�อนไขที�สําคญัของสญัญาซื �อขายหุ้น สรุปได้ดงันี �

เงื�อนไขบังคับก่อนที�สําคัญ : 1) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เข้าทํา

ธุรกรรม (บริษัทฯ จะจดัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562

เพื�ออนมุตักิารเข้าทําธุรกรรม ในวนัที� 4 กรกฎาคม 2562) 

2) ผู้ขาย หรือบริษัทฯ จะต้องดําเนินการตามขั �นตอนต่าง ๆ ที�

เกี�ยวกบัการโอนหุ้นใน Sunpack ให้แก่บริษัทฯ กบัหน่วยงาน 

SAIF ให้ครบถ้วน 

3) ผู้ขายจะต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงาน SAIF เกี�ยวกับ

เรื� องการชําระค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ Sunpack เมื�อ

ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

4) ผู้ ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานในการยื�นคําขอจดทะเบียน

เครื�องหมายการค้า “Sunpack” และ “Sunpet” กบัหน่วยงาน

ที�มีอํานาจในประเทศ UAE ให้แก่บริษัทฯ 

5) ไ ม่ มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย สําคัญ เกิด ขึ �นกับ

Sunpack

ทั �งนี � เงื�อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซื �อขายหุ้นจะต้องเป็นผลสําเร็จ 

หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที� เกี�ยวข้องก่อนหรือใน

วันสุดท้ายสําหรับการเข้าทําธุรกรรม (ตามคํานิยามที�กําหนดไว้

ด้านลา่งนี �)

วันสุดท้ายสําหรับการเข้าทํา
ธุรกรรม 

: ภายใน 90 วนัหลงัจากวนัที�คู่สญัญาลงนามสญัญาซื �อขายหุ้น

หน้าที� ที� สําคัญเพื�อให้ธุรกรรม

เสร็จสมบูรณ์

: 1) ภายในเวลา 5 วันทําการหลังจากเงื�อนไขบังคับก่อนตาม

สัญญาซื �อขายหุ้นเป็นผลสําเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจาก

คู่สัญญาฝ่ายที� เกี�ยวข้อง บริษัทฯ และผู้ ขายจะลงนามใน

เอกสารการโอนหุ้ นทั �งหลายที� เกี�ยวข้องกับธุรกรรม  และ

เอกสารอื�นใดตามที�สัญญาซื �อขายหุ้ นกําหนด และยื�นต่อ

หน่วยงาน SAIF เพื�อจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของ Sunpack 

2) วันที� ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์จะเกิดขึ �นภายใน 1 วันทําการ

หลงัจากที�บริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากหน่วยงาน SAIF 

ซึ�งแสดงข้อความว่าบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นที�จะยังคงถือหุ้ น

ต่อไปเป็นผู้ ถือหุ้ นของ Sunpack (“วันที� ธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณ์”)
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3) บริษัทฯ จะต้องชําระค่าตอบแทนที�ชําระในวันที�ธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณ์ (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) ให้แก่ผู้ขายใน

วนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์

เงื�อนไขอื�น ๆ ที�สาํคัญ : ผู้ขายตกลงที�จะไม่ทําธุรกจิที�เป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของ Sunpack

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที�

ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

นอกจากนี � บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นที�จะยังคงถือหุ้นต่อไป และ Sunpack จะเข้าทําสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (“สัญญา

ระหว่างผู้ถือหุ้น”) ในวนัเดียวกนักบัวนัที�เข้าทําสัญญาซื �อขายหุ้น โดยข้อตกลงและเงื�อนไขที�สําคญัของสญัญาระหว่าง

ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดงันี �

คณะกรรมการ : บริษัทฯ เป็นผู้ กําหนดจํานวนกรรมการในคณะกรรมการ โดย

ผู้ ถือหุ้นที�จะยังคงถือหุ้นต่อไปจะมีสิทธิเสนอชื�อแต่งตั �งกรรมการ

จํานวน 1 ท่าน ตราบเท่าที�ผู้ ถือหุ้นที�จะยงัคงถือหุ้นต่อไปยงัคงถือ

หุ้นใน Sunpack ในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 

องค์ประชุมคณะกรรมการและ
การออกเสียงลงคะแนนในที�

ประชุมคณะกรรมการ 

: บริษัทฯ เป็นผู้ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการกําหนดองค์ประชุม 

สถานที�ประชุม และขั �นตอนการประชุม ทั �งนี � ภายใต้กฎหมายที�

เกี�ยวข้องกําหนด 

การลงมติในเรื�องสําคัญ
(Fundamental Issues)

: สําหรับการลงมตใินเรื�องสําคญั (Fundamental Issues) จะต้องได้รับ

ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคะแนนเสียงเห็นชอบจาก

ผู้ ถือหุ้นที�จะยงัคงถือหุ้นต่อไปด้วย 1 เสียง เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที�จะยังคง

ถือหุ้นตอ่ไปถือหุ้นในสดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ 8 

ทั �งนี � เรื�องสําคญัรวมถงึ แตไ่ม่จํากดัเพียง เรื�องดงัตอ่ไปนี �

 การซื �อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ที�มิได้มีวัตถุประสงค์เพื�อใช้

สําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 การลงมติเพื�อเลิกกิจการหรือเข้าทําข้อตกลงใด ๆ กบัเจ้าหนี � 

หรือการดําเนินการใด ๆ เพื�อควบรวมกิจการหรือรวมกิจการ 

หรือปรับโครงสร้าง ฟื�นฟูกิจการ หรือยติุการประกอบธุรกิจที�

เป็นสาระสําคญัทั �งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนที�สําคัญ หรือ

การยื�นคําขอตั �งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้บริหารแผน

เพื�อจดัการทรัพย์สนิ

 การ ก่อภาระผูกพัน เหนือท รั พ ย์สิ น  เ ว้นแต่ เ พื� อ เ ป็ น

หลกัประกนัสําหรับการกู้ยืมเงินตามปกติของธรุกิจ 

 การเปลี�ยนรอบปีบญัชี 
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 การเข้าทําสัญญากับผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ มี ส่วนเกี�ยวข้องของ

ผู้ ถือหุ้น หรือกรรมการใด ๆ ที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ มีส่วนเกี�ยวข้อง

ของผู้ ถือหุ้นแต่งตั �ง เว้นแต่เป็นรายการที�เป็นเงื�อนไขการค้า

โดยทั�วไปเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s

Length Basis) หรือมีมลูคา่ที�ไม่มีนยัสําคญั 

ข้อจาํกัดการโอนหุ้น :  ห้ามผู้ ถือหุ้นที�จะยงัคงถือหุ้นต่อไปโอนหุ้นให้แกบุ่คคลใด ๆ ที�

ดําเนินธุรกิจหรือที�มีส่วนได้เสียใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

โดยทางอ้อมในธุรกิจที� มีลักษณะเดียวกันหรือที� เป็นการ

แข่งขันกับธุรกิจของ Sunpack นอกจากนี � คู่สัญญารายใด

รายหนึ�งอาจโอนหุ้นที�ตนถืออยู่ให้แก่ผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องกับ

คูส่ญัญาดงักล่าว และผู้ถือหุ้นที�จะยงัคงถือหุ้นต่อไปอาจโอน

หุ้นที�ตนถืออยู่ให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจที�ตนเป็นผู้ถือหุ้นและ

มีอํานาจควบคมุได้ หากคู่สญัญาตกลงกนั 

 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�จะยังคงถือหุ้ นต่อไปประสงค์จะโอนหุ้น

ทั �งหมดของตนให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ ถือหุ้นที�จะยงัคงถือหุ้น

ต่อไปจะต้องเสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ก่อนการเสนอ

ขายหุ้นดงักล่าวแก่บคุคลภายนอก 

 ในกรณี ที� บ ริ ษั ทฯ  ป ระสงค์ จ ะขายหุ้ น ของต นใ ห้ แ ก่

บุคคลภายนอก บริษัทฯ มีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที�) ในการบงัคบัให้

ผู้ ถือหุ้ นที�จะยังคงถือหุ้ นต่อไปขายหุ้ นทั �งหมดของตนไปใน

คราวเดียวกนักบัหุ้นของบริษทัฯ แกบ่คุคลภายนอก นอกจากนี �

ผู้ ถือหุ้นที�จะยงัคงถือหุ้นต่อไปมีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที�) ในการ

บงัคบัให้บุคคลภายนอกซื �อหุ้นของตนพร้อมกบัหุ้นที�บริษัทฯ 

ถืออยู่

สิทธิในการซื �อหุ้น (Call Option) : ภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัจากปีที� 3 หรือปีที� 5 นบัจากวนัที�ลงนาม

ในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีสทิธิในการซื �อหุ้น (Call Option)

โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที�จะยงัคงถือหุ้นต่อไปขายหุ้นที�ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ 

ในราคา Liquidity Price 

การได้มาซึ� ง หุ้นโดยวิธีการอื�น
ของบริษัทฯ 

: บริษัทฯ มีสิทธิซื �อหุ้นทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�จะยงัคงถือหุ้นต่อไปใน

ราคา Liquidity Price หาก (1) ผู้ ถือหุ้นที�จะยังคงถือหุ้นต่อไปผิด

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือ (2) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้

เกี�ยวกบัการลงมติในเรื�องสําคญั (Fundamental Issues)
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Liquidity Price : Liquidity Price หมายถึง ราคาต่อหุ้นที�เป็นไปตามสูตรการคํานวณ

ดงัตอ่ไปนี �

Liquidity Price = Liquidity Valuation / หุ้นที�มีอยู่ทั �งหมดใน Sunpack

โดย Liquidity Valuation = Liquidity EV – หนี �สิน  + เงินสด + 

(ผลต่างระหว่างเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และเงินทุน

หมนุเวียนปกต ิณ วนัที�ใช้สทิธิ (Exit Normalised Working Capital)

+ จํานวนเงินบวกกลบั (Add Back Amounts) 

โดยมูลคา่ของ Liquidity EV เป็นดงันี �:

(1) ถ้าคํานวณ Liquidity Price ภายหลังจาก 24 เดือนนับ

จากวนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์

Liquidity EV = 5*(ค่าเฉลี�ยของ  TTM EBITDA 1 และ 

TTM EBITDA 2)

(2) ถ้าคํานวณ Liquidity Price ก่อน 24 เดือนนับจากวันที�

ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

Liquidity EV = มูล ค่ าสู งสุด ของ  [(5*TTM EBITDA 1 

และ 13.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)] 

โดยที�:

TTM EBITDA 1 = EBITDA ที�มีการปรับปรุงของ 12 เดือนล่าสดุ 

TTM EBITDA 2 = EBITDA ที� มีการปรับปรุงของ 12 เดือนล่าสุด 

กอ่น TTM EBITDA 1 

EBITDA ปรับปรุง = กําไรก่อนหักดอกเบี �ย ภาษี คา่เสื�อม และค่าตดั

จําหน่าย ซึ�งไม่รวมถึง (ก) รายรับ/รายจ่ายของ Sunpack ที�เกิดขึ �น

เพียงครั �งเดียว หรือไม่ได้เกิดขึ �นเป็นประจํา หรือไม่ได้เกิดจาก

การดําเนินงานปกติ หรือเป็นรายการพิเศษ (ข) รายจ่ายเกี�ยวกับ

การดําเนินงานที�เกิดขึ �นเฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัรายจ่ายฝ่ายทุนในงาน

ที�ไม่ให้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ สิ �นงวดของ 12 เดือนลา่สดุ 

หนี �สิน = เงินกู้ ยืม หรือเงินทุนที�ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน 

หรือสถาบัน องค์กร บุคคล หรือนิติบุคคลอื�นใดที�ปล่อยเงินกู้ยืม

หรือดําเนินการในลกัษณะเดียวกนั ณ วนัที�มีการใช้สทิธิซื �อขายหุ้น

เงินสด = จํานวนทั �งหมดของเงินสดของ Sunpack ไม่ว่าจะเป็นเงิน

สดในความครอบครองหรืออยู่ในบัญชีที�ฝากไว้กับธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินใด และรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น กองทุนสภาพ
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คล่อง และการลงทุนในตราสารที�ซื �อขายหรือเปลี�ยนมือเป็นเงินสด

ได้ง่าย ณ วนัที�มีการใช้สทิธิซื �อขายหุ้น 

เงินทุนหมุนเวียน = เงินทุนหมุนเวียนของ Sunpack ณ วันที�มีการ

ใช้สิทธิซื �อขายหุ้น  

เงินทุนหมุนเวียนปกติ ณ วันที�ใช้สิทธิ (Exit Normalised Working

Capital)  = เงินทุนหมุนเวียนปกติของ Sunpack ตามที�คู่สัญญา

ตกลงกัน ณ เวลาที�ผู้ ถือหุ้นที�จะยังคงถือหุ้นต่อไปพ้นสภาพจาก

การเป็นผู้ ถือหุ้น 

จํานวนเ งินบวกกลับ  (Add Back Amounts)  = ผลรวมของ 

(ก) หนี �ที�เกิดขึ �น หรือเงินสดที�ใช้สําหรับรายจ่ายฝ่ายทนุในโครงการที�

กําลงัดําเนินการอยู่และยังไม่ให้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ สิ �นงวด

ของ 12 เดือนลา่สดุ และ (ข) ดอกเบี �ยค้างรับและดอกเบี �ยค้างจ่ายที�

เกดิขึ �นจากข้อ (ก) ดงักลา่ว

3.2 ขนาดของรายการ 

ตามสญัญาซื �อขายหุ้น บริษัทฯ ตกลงจะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ขาย ซึ�งเท่ากบัค่าตอบแทนที�ชําระในวนัที�ธุรกรรม

เสร็จสมบูรณ์ (ดงัรายละเอียดที�ระบุด้านล่าง) (1) หักด้วย ร้อยละ 89 ของผลต่างระหว่างหนี �สินตามจริงและประมาณการ

หนี �สิน ณ วันที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (2) บวก ร้อยละ 89 ของผลต่างระหว่างเงินสดตามจริงและประมาณการเงินสด ณ 

วนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ (3) บวก ร้อยละ 89 ของผลต่างระหว่างเงินทุนหมนุเวียนตามจริงและประมาณการเงินทุน

หมนุเวียน ณ วนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์

ในการนี � บริษัทฯ ตกลงจะชําระค่าตอบแทนที�ชําระในวนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ให้กบัผู้ขายในวนัที�ธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณ์ โดยค่าตอบแทนที�ชําระในวันที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ประกอบด้วยค่าตอบแทนเบื �องต้นเป็นจํานวน 12.02 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 383.25 ล้านบาท) (1) หักด้วย ร้อยละ 89 ของประมาณการหนี �สิน ณ วนัที�ธุรกรรม

เสร็จสมบูรณ์ (2) บวก ร้อยละ 89 ของประมาณการเงินสด ณ วนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (3) บวก ร้อยละ 89 ของผลต่าง

ระหว่างประมาณการเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และเงินทุนหมุนเวียนที�กําหนดไว้จํานวน 1.82 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 57.90 ล้านบาท) (4) บวก ร้อยละ 89 ของผลรวมของรายจ่ายฝ่ายทุนที�ตกลงกัน

จํานวน 0.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 5.10 ล้านบาท) ซึ�งขึ �นอยู่กบัการชําระเงนิตามจริงและการได้รับมอบ

งานโดย Sunpack อย่างไรก็ดี เนื�องจากค่าตอบแทนที�ชําระในวันที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์มิใช่ราคาซื �อขายหุ้นที�แท้จริง

คู่สญัญาตกลงว่าจะคํานวณราคาซื �อขายหุ้นที�แท้จริงโดยอ้างอิงสูตรการคํานวณตามที�คู่สญัญาตกลงกันตามที�ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าแรก ซึ�งราคาซื �อขายหุ้นที�แท้จริงอาจมีจํานวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจํานวนค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทําธุรกรรม) 

หรือตํ�ากว่าค่าตอบแทนที�ชําระในวันที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ที�บริษัทฯ มีหน้าที�ต้องชําระให้แก่ผู้ ขายในวันที�ธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณ์ ดังนั �น บริษัทฯ อาจต้องชําระราคาซื �อขายหุ้นเพิ�มเติมหรือได้รับชําระราคาซื �อขายหุ้ นคืนบางส่วนในภายหลัง 

โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นเมื�อได้มีการชําระราคาดงักล่าวเสร็จสิ �นแล้วต่อไป นอกจากนี � 

บริษัทฯ คาดว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทําธุรกรรมจะเป็นจํานวนไม่เกิน 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ
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ประมาณ 472.09 ล้านบาท) ซึ�งแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนเบื �องต้นจํานวน 12.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 

383.25 ล้านบาท), ประมาณการหนี �สิน จํานวน 0 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 0 บาท), ประมาณการเงินสด 

จํานวน 0.445 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 14.19 ล้านบาท), ประมาณการเงินทนุหมนุเวียน จํานวน 0.89 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 28.39 ล้านบาท), ประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุน จํานวน 0.445 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(หรือเท่ากบัประมาณ 14.19 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทําธุรกรรม จํานวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือ

เท่ากบัประมาณ 31.90 ล้านบาท) 

ทั �งนี � การคํานวณขนาดรายการของธุรกรรม มีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

(1) คํานวณตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA)  

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

NTA ของบริษัทฯ

= (206.28 ล้านบาท × 89%) × 100

−304.46 ล้านบาท

= เกณฑ์นี �ไม่สามารถใช้คํานวณได้เนื�องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ

บริษัทฯ ติดลบ 

(2) คํานวณตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน

ขนาดของรายการ = (กําไรสทุธิจากการลงทนุใน Sunpack × 89%) × 100

กําไรสทุธิของบริษัทฯ

= (54.63 ล้านบาท × 89%) × 100

31.48 ล้านบาท

= ร้อยละ 154.45

(3) คํานวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทน

ขนาดของรายการ = จํานวนเงินที�จ่ายไป × 100

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ

= 472.09 ล้านบาท × 100

4,185.22 ล้านบาท

= ร้อยละ 11.28

(4) คํานวณตามเกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที�ออกเพื�อชําระค่าสนิทรัพย์

เกณฑ์นี �ไม่สามารถใช้คํานวณได้เนื�องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นใหม่เพื�อชําระราคา
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สรุปรายละเอียดของการคํานวณขนาดรายการ 

เกณฑ์การคํานวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ)

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) ไม่สามารถคํานวณได้

2. เกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน 154.45

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทน 11.28

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที�ออกเพื�อชําระคา่สนิทรัพย์ ไม่สามารถคํานวณได้

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ซึ�งเป็นเกณฑ์ที�ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 

154.45 นอกจากนี � บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์อื�นภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมา กล่าวคือ การลงทุนในธุรกิจ

ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ�งที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมตอินุมตัิ

ให้เข้าทํารายการดังกล่าวซึ�งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 0.72 ทั �งนี � เมื�อคํานวณ

ขนาดรายการของธุรกรรมนี �ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 11.28 ซึ�งเมื�อรวมกับ

ขนาดรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์อื�นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมภายใต้

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 12.00 โดยขนาดของรายการคํานวณจากงบการเงินที�ตรวจสอบแล้วล่าสุด

ของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ดงันั �น ธุรกรรมนี �จงึถือเป็นรายการประเภทที� 4 ตามประกาศ

รายการได้มาหรือจําหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ�งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 และถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนี �เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื�นคําขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้

ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปด้วยเหตผุลดงัต่อไปนี �

1. ธุรกิจที�ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที�คล้ายคลงึและเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั �งบริษัทฯ และ Sunpack ประกอบธุรกิจเดียวกัน กล่าวคือ ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี � 

ทั �งสองบริษัทตา่งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที�คล้ายกนัดงัต่อไปนี �

 วตัถดุิบ ทั �งสองบริษัทใช้เม็ดพลาสติก (Plastic Resin) เช่น PET (Polyethylene Terephthalate) และ 

PP เม็ดพลาสตกิผสมสี (Color Masterbatch) และสีย้อม (Colorant) เป็นวตัถดุบิหลกั 

 กระบวนการผลิต ทั �งสองบริษัทใช้กระบวนการผลิตแบบเดียวกนั ซึ�งรวมถึงการฉีดพลาสติก และการฉีด

เป่าแล้วยืด (Injection Stretch Blow Molding หรือ ISBM) และใช้เครื�องจกัรชนิดเดียวกนั

 ลกูค้า ลกูค้าสว่นใหญ่ของทั �งสองบริษัทอยูใ่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม เภสชักรรม หรือสินค้า

อปุโภคบริโภคจําหน่ายเร็ว (Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG) 

ด้วยเหตนีุ � ธุรกจิที�จะได้มาจงึเป็นธุรกิจเดียวกนักบัธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2

34

2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี�ยนแปลงที�สําคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีความเชี�ยวชาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและไม่มีนโยบายจะเปลี�ยนแปลงในธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ทั �งนี � วัตถุประสงค์หลักของการเข้าทําธุรกรรมคือเพื�อดําเนินการตามกลยุทธ์ 

ในการขยายธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลกําไรที�ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะยงัคงดําเนิน

ธุรกิจผลติบรรจภุณัฑ์ที�ทําจากพลาสติกภายหลงัจากการเข้าทําธุรกรรม 

3. กลุม่บริษัทยงัคงดํารงคณุสมบตัเิหมาะสมที�จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนดํารงสถานะเ ป็น 

บริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที�บริษัทยังคงจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์  

เอม็ เอ ไอ ดงัต่อไปนี �

หลกัเกณฑ์ บริษัทฯ (ภายหลงัจากการเข้าทําธุรกรรม) 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท

จดทะเบียนจะต้อง 

ก. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือ

ลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะ

ได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที�มีมหาชน

เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  ห รื อ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที�

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

ข. ไม่เป็นบุคคลที�ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

คํ าสั�ง ม ติ คณะกรรมการ หรื อข้ อต ก ลง

การจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลอดจนหนังสือเวียนที�ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กํ าหนดให้ ถื อปฏิ บัติ ที� อาจมี ผลก ร ะท บ

อย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ

ของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี�ยนแปลงใน

ราคาหลกัทรัพย์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ต่างมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที� กําหนดทั �งสอง

หลกัเกณฑ์ 

2. กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของคณะกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นกรรมการอิสระและ

บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบทั �งหมดอย่างน้อย 3 ท่าน 

ณ วนัที� 24 เมษายน 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ 

ประกอบไปด้วยกรรมการทั �งหมด 8 ท่าน ซึ�งเป็น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั �งหมด 

3 ท่าน  
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หลกัเกณฑ์ บริษัทฯ (ภายหลงัจากการเข้าทําธุรกรรม) 

3. ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีที�ได้ รับความเห็นชอบจาก

สํานกังาน ก.ล.ต.  

4. ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของ

บริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�

กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � 

บริษัทฯ ได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของ 

Sunpack จากการตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่าไม่มี

ประเด็นที�เป็นสาระสําคญั โดยบริษัทฯ จะดําเนินการให้

ระบบการควบคุมภายในของ Sunpack เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนหรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้องหลงัจากธุรกรรม

เสร็จสมบรูณ์ 

5. บริ ษัทจดทะเบี ยนและบริ ษั ทย่ อยต้ องไม่ มี

ความ ขัดแย้ งทางผลปร ะโยชน์  (ซึ� ง รวม ถึ ง

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) ตามที� กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ไม่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่ างใด 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“IVL”)

เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ�งมีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่เป็น

บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

โดย IVL ประกอบธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ์เป็นธุรกิจหลกั 

อีกทั �งยังประกอบธุรกิจผลิตหลอดพรีฟอร์มและ

บรรจุภัณฑ์เครื� องดื�มที� ทําจากพลาสติก PET ซึ�ง

บรรจุภัณฑ์ของ IVL แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ของ

บริษัทฯ อย่างไรก็ดี IVL เป็นหนึ�งในผู้จําหน่ายวัตถุดิบ 

(Supplier) ให้แก่บริษัทฯ ดงันั �น จึงจะยงัคงมีรายการ

ระหว่างกนัระหว่าง IVL และบริษทัฯ ตอ่ไป ซึ�งรายการ

ระหว่างกันได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงินของ

บริษัทฯ ที�ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

และมีคณะกรรมการตรวจสอบ พิ จารณ า แล ะ

ตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เ ป็ น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่ และการเข้าทํารายการ

ดงักล่าวเป็นการเข้าทํารายการเสมือนหนึ�งว่าเป็นการ

ทํารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือไม่ ซึ�งจะมี

การรายงานตอ่ไปยงัคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย 
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หลกัเกณฑ์ บริษัทฯ (ภายหลงัจากการเข้าทําธุรกรรม) 

6. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติในด้ าน

การกระจายการถือหุ้ น (Free Float) โดยต้องมี

จํานวนผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย

และผู้ ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ณ วันที� 22 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้ นรายย่อย

ทั �งหมด 591 ราย ซึ�งถือหุ้ นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 

21.20 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ 

7. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ

ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จดัตั �งกองทนุสํารองเลี �ยงชีพให้แก่พนกังาน

ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี �ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั �งที�แก้ไขเพิ�มเติม) โดย

กองทุนดังกล่าวคือ กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ อยุธยา

ตราสารหนี � ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

หลงัจากการพิจารณาคุณสมบตัิและความเหมาะสมของกลุ่มบริษัทภายหลงัจากการเข้าทําธุรกรรมแล้ว บริษัทฯ  

เห็นว่ากลุม่บริษัทยงัคงดํารงคณุสมบตัเิหมาะสมที�จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ต่อไป 

4. ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอํานาจการควบคุมบริษัทฯ หรือ 

ผู้ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุของบริษทัฯ 

ภายหลังจากการเข้าทําธุรกรรม จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยงัคงเป็นเหมือนเดมิ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี�ยวกบัธุรกรรมต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับอนุมัติจาก

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย และแต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้

ความเห็นเกี�ยวกบัธุรกรรมและจดัสง่ความเห็นดงักล่าวให้แกส่ํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

พิจารณาตอ่ไป ในการนี � บริษทัฯ ได้แตง่ตั �ง บริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จํากดั ให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอสิระ

นอกจากนี � ธุรกรรมดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ

บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ซึ�งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสีย
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที�ได้มา

บริษัทฯ จะเข้าลงทนุซื �อหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 89 ใน Sunpack ซึ�งมีข้อมลูสําคญัดงันี �

ชื�อบริษัท Sun Packaging Systems (FZC)

จัดตั �งขึ �นภายใต้
กฎหมายของประเทศ 

UAE

ประเภทของบริษัท บริษัทจํากดั 

ที�อยู่ 600 M2 Warehouse B3-01, 02, 03 Plot of Land T3-02, 03, 04 แล ะ  05, P.O. Box 

7784, ชาร์จาห์, UAE

ทุนจดทะเบียน 0.45 ล้านเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเท่ากบัประมาณ 3.91 ล้านบาท2

ทุนชําระแล้ว 0.45 ล้านเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเท่ากบัประมาณ 3.91 ล้านบาท 

4.1 ธุรกจิของ Sunpack 

Sunpack เป็นบริษัทจํากัดที�จัดตั �งขึ �นใน SAIF ในประเทศ UAE ซึ�งมีชื�อเสียงในประเทศสมาชิกคณะมนตรี 

ความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกขวดโหลและขวดนํ �าชนิดปากกว้าง 

ที�ทําจากพลาสตกิ ซึ�งรวมถงึ ขวดโหลสําหรับบรรจสิุนค้าอปุโภคบริโภค ขวดโหลสําหรับบรรจเุครื�องสําอาง ขวดโหลสําหรับ

บรรจมุายองเนส และขวดโหลสําหรับบรรจเุครื�องเทศ 

4.2 ข้อมูลทางการเงนิที�สําคัญของ Sunpack

รอบปีบญัชีของ Sunpack เริ�มตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน ถึงวันที� 31 มีนาคม ทั �งนี � ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญของ 

Sunpack อ้างอิงจากงบการเงินที�ตรวจสอบแล้วของ Sunpack ณ วันที�  31 มีนาคม 2559, 31 มีนาคม 2560 และ  

31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดงันี �

2 อ้างองิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมเิรตสเ์ทียบกบัเงินสกุลบาทที�ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 23

เมษายน 2562 โดย 1 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีมูลค่าเท่ากับ 8.6842 บาท ซึ�งอัตราแลกเปลี�ยนนี �จะใช้ตลอดเอกสารฉบับนี �เพื�อ

การอ้างอิงเท่านั �น



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2

38

สรุปสาระสําคญัของงบแสดงฐานะทางการเงินของ Sunpack  

ที�มา งบการเงินที�ตรวจสอบโดยและรายงานผู้สอบบญัชขีอง Kothari Auditors & Accountants 

รายละเอยีด 

หน่วย: ล้านเดอร์แฮมสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส์ 

หน่วย: ล้านบาท 

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2559

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2560

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2561

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2559

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2560

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2561

เงนิสดและเงินคงเหลือ

ในบญัชธีนาคาร
4.69 7.33 10.94 40.72 63.63 94.96

เงนิฝากและเงนิรับชาํระ

ล่วงหน้า 
1.92 1.42 2.06 16.69 12.35 17.91

เงนิที�ครบกาํหนดชาํระ

จากบุคคลที�เกี�ยวข้อง
0.13 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00

ลกูหนี �การค้า 5.15 5.68 5.33 44.73 49.31 46.32

สนิค้าคงเหลอื 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

ที�ดิน 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

เจ้าหนี �การค้า 2.47 2.04 1.55 21.44 17.71 13.44

ประมาณการหนี�สิน 
หนี �คงค้าง และหนี�อื�น ๆ 

1.18 1.60 1.42 10.23 13.92 12.29

สาํรองผลประโยชน์ 
ระยะยาวของพนักงาน 

0.17 0.19 0.22 1.50 1.62 1.95

รวมหนี �สิน 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

เงนิสาํรองและส่วนเกนิ

ทุน 
19.99 21.46 23.25 173.55 186.39 201.94

ส่วนของผู้ถอืหุ้น -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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สรุปสาระสําคญัของงบกําไรขาดทนุของ Sunpack  

ที�มา งบการเงินที�ตรวจสอบโดยและรายงานผู้สอบบญัชขีอง Kothari Auditors & Accountants

4.3 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Sunpack  

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการปัจจุบัน คณะกรรมการภายหลังจากการเข้าทาํธุรกรรม3

1. K.K.T. Bhatia (กรรมการและกรรมการผู้จดัการ) 1. นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา 

2. K.M. Malik (กรรมการ) 2. นายอานิล กมุาร์ โคลิ

3. K.M. Mundhra (กรรมการ) 3. Nimit Bhatia

3 นอกจากนี � อาจมีการแต่งตั �งกรรมการเพิ�มเติมหากจําเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ เสนอชื�อแต่งตั �งกรรมการดงักล่าว ทั �งนี � เพื�อให้เป็นไปตาม

กฎหมายของประเทศ UAE ที�เกี�ยวข้อง

รายละเอียด 

หน่วย: ล้านเดอร์แฮม 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

หน่วย: ล้านบาท 

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2559

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2560

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2561

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2559

สิ �นสุดวันที�

31 มีนาคม 
2560

สิ �นสุดวันที�

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

กาํไรขั �นต้น 11.32 11.85 12.22 98.32 102.90 106.12

รายได้อื�น 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

ค่าเสื�อม 1.76 2.13 1.94 15.30 18.50 16.84

กาํไรก่อนหักดอกเบี �ย

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

กาํไรก่อนหักภาษี 4.79 5.98 6.29 41.59 51.91 54.63

ค่าใช้จ่ายภาษี - - - - - -

กาํไรสุทธิ 4.79 5.98 6.29 41.59 51.91 54.63
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ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการเข้าทาํธุรกรรม

ชื�อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ ชื�อ จาํนวนหุ้น 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. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนและเงื�อนไขการชําระเงนิ

5.1 มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนสําหรับธุรกรรมจะไม่เกินค่าตอบแทนสงูสุดจากการเข้าทําธุรกรรม หรือ 14.80 ล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 472.09 ล้านบาท) ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2 ข้างต้น 

5.2 เงื�อนไขการชําระเงนิ 

บริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนที�ชําระในวนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ให้แก่ผู้ขายในวนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์หลงัจาก

ที�เงื�อนไขบงัคบัก่อนทั �งหมดภายใต้สญัญาซื �อขายหุ้นเป็นผลสําเร็จ หรือได้รับการผอ่นผนัจากคูส่ญัญาฝ่ายที�เกี�ยวข้อง และ

ได้มีการดําเนินการต่าง ๆ ตามที�กําหนดในสญัญาซื �อขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์แล้ว อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนข้างต้นเป็นราคาซึ�ง

อ้างอิงจากประมาณการมูลค่า ณ วันที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์เท่านั �น ซึ�งคู่สัญญาตกลงที�จะคํานวณราคาซื �อขายหุ้นที�

แท้จริงตามเงื�อนไขและข้อกําหนดของสญัญาซื �อขายหุ้น ซึ�งจะเป็นผลให้บริษัทฯ หรือผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที�ต้อง

ชําระส่วนต่างของค่าตอบแทนที�ชําระในวนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์กบัราคาซื �อขายหุ้นที�ปรับปรุงแล้วให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่าย

ภายใต้เงื�อนไขและกรอบระยะเวลาที�กําหนดไว้ในสญัญาซื �อขายหุ้น ซึ�งบริษัทฯ คาดวา่จะเสร็จสิ �นภายใน 5 เดือนหลงัจาก

วนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที�ได้มา

มูลค่าของหุ้นใน Sunpack ที�จะได้มาจากการเข้าทําธุรกรรมจะไม่เกินค่าตอบแทนสงูสุดจากการเข้าทําธุรกรรม 

หรือ 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 472.09 ล้านบาท) ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2 ข้างต้น 

7. เกณฑ์ที�ใช้กําหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน

เกณฑ์ที�ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ�งตอบแทนสําหรับธุรกรรมนั �น คือ ราคาที�บริษัทฯ และผู้ขายได้เจรจาและ

ตกลงกนั ทั �งนี � บริษัทฯ ใช้วธีิอตัราส่วนมลูค่ากิจการ ตอ่ EBITDA (EV/EBITDA Multiple Method) โดยใช้อตัราส่วนมูลค่า

กิจการตอ่ EBITDA สําหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงั (LTM EV/EBITDA) ที� 6 เท่า ซึ�งบริษัทฯ อ้างองิอตัราสว่นดงักล่าว

จากธุรกรรมการเข้าซื �อกิจการในอดีตของบริษัทฯ ซึ�งมีค่าเฉลี�ยของอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อ EBITDA สําหรับระยะเวลา 

12 เดือนย้อนหลังอยู่ที� 8 เท่า ในการนี � เมื�อคํานึงถึง EBITDA สําหรับระยะเวลา 12 เดือนของ Sunpack ณ วันที� 31
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มีนาคม 2561 ซึ�งมีมูลค่า 8.25 ล้านเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (หรือเท่ากบัประมาณ 71.62 ล้านบาท) และ LTM 

EV/EBITDA ของ Sunpack ที� 6 เท่า จะสามารถประมาณมูลค่ากิจการทั �งหมดของ Sunpack ได้ที� 13.50 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (หรือเท่ากบัประมาณ 430.62 ล้านบาท) 

8. ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะเกิดขึ �นกับบริษัทฯ

ผลประโยชน์ของธุรกรรมที�คาดว่าจะเกดิขึ �นกบับริษัทฯ มีดงันี �

1) เพื�อซื �อธุรกจิ “Sunpet” สว่นที�เหลืออยู่

 เมื�อบริษัทฯ ได้เข้าซื �อธุรกิจของ Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) (ซึ�ง ณ ปัจจุบันคือ 

TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ�ง 

แบรนด์ “Sunpet” ซึ�งเป็นแบรนด์ที�ใช้กบับรรจภุณัฑ์สําหรับสินค้าอปุโภคบริโภค 

 Sunpack และ Sunrise มีผู้ ถือหุ้นรายเดียวกนั และทั �งสองบริษัทต่างประกอบธุรกิจผลิตสินค้า

ภายใต้แบรนด์ “Sunpet”  

 Sunpack ได้สร้างแบรนด์ Sunpet ไว้อย่างแข็งแกร่งในนครดูไบ โดยมีสินค้าวางจําหน่ายอยู่ใน

แผนกเครื�องใช้ในบ้านของซูเปอร์มาเก็ตชั �นนําในนครดไูบ เช่น Carrefour และ LouLou  

 โดยสรุป บริษัทฯ มีความประสงค์ที�จะได้มาซึ�ง Sunpack เพื�อซื �อธุรกิจ “Sunpet” ส่วนที�เหลืออยู่

ดงันั �น บริษัทฯ จะเข้าทําธรุกรรมในครั �งนี �เพื�อให้ได้มาซึ�งธุรกิจ “Sunpet” ทั �งหมด

2) พฒันาฐานการผลติโดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าในเชิงภมูิศาสตร์ 

 ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติที�ผลิตสินค้า FMCG

ทั �งนี � นครดไูบเป็นเมืองที�บริษัทผู้ผลิตสินค้า FMCG ชั �นนําของโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดย Sunpack มุ่งเน้นการทําธุรกิจกบับริษัทในประเทศแถบตะวนัออกกลางและประเทศอินเดีย 

ซึ�งสว่นใหญ่เป็นบริษัทที�มีฐานการผลติสนิค้าในนครดไูบ 

 ในการเข้าทําธุรกรรมในครั �งนี � บริษัทฯ จะสามารถรองรับลกูค้าในประเทศไทย ประเทศอินเดีย 

และ UAE โดยจะสามารถเสนอผลิตภณัฑ์ที�เพิ�มมลูคา่ให้แก่ลกูค้า 
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3) เพื�อยกระดบัขีดความสามารถและกําลงัการผลติของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ และ Sunpack มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการหล่อพลาสติกแข็งสําหรับใช้อปุโภคบริโภค 

(Consumer Rigid Plastic Molding Technologies) เ ป็ น หลัก  โ ด ย ทั �ง ส อ ง บ ริ ษั ท ต่ า ง มี

ความสามารถและความเชี�ยวชาญในอตุสาหกรรมนี �

 การเข้าทําธุรกรรมในครั �งนี � จะก่อให้เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้ความชํานาญ ตลอดจนงานวิจยั

และการพฒันา ซึ�งจะยกระดบัความเชี�ยวชาญและชื�อเสียงของทั �งสองบริษัทให้เป็นที�ยอมรับว่า

สามารถผลติและออกแบบบรรจภุณัฑ์พลาสติกแข็งได้ดีที�สดุ

4) เพื�อเพิ�มอํานาจต่อรอง

 Sunpack และบริษัทฯ ตา่งใช้วตัถดุบิชนิดเดียวกนั เช่น พลาสตกิ PET และ PP 

 เมื�อรวมทั �งสองบริษัทเข้ากนัแล้ว จะทําให้กลายเป็นผู้ซื �อรายใหญ่ที�มีอาํนาจต่อรองเพิ�มขึ �น

5) เพื�อเพิ�มความหลากหลายของฐานลกูค้าและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้ากลุม่ใหม่

 Sunpack มีกลุ่มลูกค้าที�หลากหลาย ซึ�งการเข้าทําธุรกรรมในครั �งนี �จะทําให้บริษัทฯ สามารถ

ขยายฐานลกูค้าและเพิ�มความหลากหลายให้แกก่ระแสรายได้ของบริษัทฯ 

6) เพื�อเพิ�มความมั�นคงทางการเงินจากการเข้าทําข้อตกลงทางธุรกิจที�เพิ�มมลูค่าทางการเงิน (Financially 

Accretive Deal)

 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ�มความแข็งแกร่งทางการเงินได้เนื�องจาก Sunpack มีอตัราร้อยละ

กําไรขั �นต้น อตัราร้อยละกําไรสทุธิ และอตัราร้อยละ EBITDA ในระดบัสงู 

 Sunpack มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที�มั�นคง

9. แหล่งเงนิทุนที�ใช้

ตามร่างข้อกําหนดเกี�ยวกับการกู้ เงิน (Term Sheet) ของสถาบันการเงินแห่งหนึ�งในประเทศไทย และ

จากการเจรจากบัสถาบนัการเงินดงักล่าว บริษัทฯ อาจกู้ยืมเงินจํานวนไม่เกิน 500 ล้านบาทจากสถาบนัการเงิน

ดงักลา่วเพื�อเข้าทําธุรกรรม ซึ�งบริษทัฯ อาจนําสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยไปเป็นหลกัประกนัหรือไม่ก็ได้ 

นอกจากนี � ร่างข้อกําหนดเกี�ยวกบัการกู้ เงินได้กําหนดเงื�อนไขให้บริษัทฯ ดํารงสดัสว่นหนี �สนิต่อทนุตามงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในสดัสว่นไม่เกิน 2.5 และ 2.0 ตามลําดบั โดยร่างข้อกําหนดเกี�ยวกบัการกู้ เงิน

ไม่มีข้อกําหนดและเงื�อนไขอื�นที�อาจสง่ผลกระทบต่อสทิธิของผู้ ถือหุ้นของบริษทัฯ
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นอกจากนี � เพื�อให้บริษัทฯ มีทางเลือกมากขึ �น บริษัทฯ อาจกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐในจํานวนเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านบาท และ/หรือใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื�อเข้าทํา

ธุรกรรม 

อย่างไรก็ตาม ข้อกําหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการกู้เงินยงัมีความไม่แน่นอน โดยบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการเจรจา

เงื�อนไขดงักลา่วกบัสถาบนัการเงิน โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นต่อไปหากเงื�อนไข

เกี�ยวกบัการกู้ เงินที�เกี�ยวข้องมีผลกระทบต่อสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการเข้าทําธุรกรรม เนื�องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทํา

ธุรกรรมมีความเหมาะสม สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทั �งหมดของบริษัทฯ

ในระยะยาวตามเหตผุลดงัที�ระบุในข้อ 8 ข้างต้น 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นไม่แตกตา่งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที�ระบใุนข้อ 10 ข้างต้น 

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที�มีต่อสารสนเทศในเอกสารที�ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลที�เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และเป็น

ผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที�ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี �และในเอกสารอื�นที�จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ทั �งนี � 

คณะกรรมการของบริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที�ระบุไว้ในสารสนเทศฉบบันี �และในเอกสารอื�นที�จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่มีการแสดงข้อความที�เป็นเท็จในสาระสําคญั หรือปกปิดความจริงที�ควรบอกให้แจ้งใน

สาระสําคญัตามมาตรา 89/20 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�แก้ไขเพิ�มเตมิ)

13. หนี �สิน 

13.1 ยอดรวมของตราสารหนี �ที�ออกจาํหน่ายแล้วและที�ยังไม่ได้ออกจาํหน่าย ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 

ณ วันที�  31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีตราสารหนี �ที�ยังไม่ได้ออกจําหน่าย ทั �งนี � ยอดรวมของตราสารหนี �

ที�ออกจําหน่ายแล้วของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี �

ชนิดของเงินกู้ จาํนวน (ล้านบาท)

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 29.19

ส่วนของหุ้นกู้ ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ�งปี

528.25
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13.2 ยอดรวมของเงนิกู้ที�มีกาํหนดระยะเวลาและหลักประกัน ณ วันที� 31 มีนาคม 2562  

ชนิดของเงินกู้ หลักประกัน จาํนวน (ล้านบาท)

เงนิกู้ ยืมระยะสั �นจากธนาคาร - 308.47

ส่ วนของเ งิน กู้ ยืม ระย ะยาวจ ากธน าค าร

ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เครื�องจกัรของบริษทัย่อย 

และหุ้นสามญัใน 

บริษัทย่อย 

211.50

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากส่วน

ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เครื�องจกัรของบริษทัย่อย 

และหุ้นสามญัใน 

บริษัทย่อย

1,114.38

13.3 ยอดรวมหนี �ประเภทอื�น (รวมทั �งเงนิเบกิเกินบัญชี) และหลักประกัน ณ วันที� 31 มีนาคม 2562  

ชนิดของหนี � หลักประกัน จาํนวน (ล้านบาท)

เจ้าหนี �ทางการค้าและเจ้าหนี �อื�น - 254.22

หนี �สนิหมนุเวียนอื�น - 17.83

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - 38.19

หนี �สินที�เกิดจากสิทธิที�ออกให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสีย

ที� ไ ม่ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม ข อ ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย

ในการขายหุ้นให้บริษัทฯ 

- 475.20

หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - 31.34

รวม - 816.78

13.4 ยอดรวมหนี �สนิที�อาจเกิดขึ �นในภายหน้า (Contingent Liabilities) ณ วันที� 31 มีนาคม 2562  

วงเงินกู้ ยืมระยะยาวเพื�อสนบัสนนุการลงทนุใน Sunpack จากสถาบนัการเงินจํานวนไม่เกนิ 500 ล้านบาท 

14. ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ 

14.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ เป็นบริษัทชั �นนําในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปในประเทศไทยและอินเดีย  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับสินค้ากลุ่มที� ต้องการความสะอาดและปลอดภัยอย่างสูง สินค้าที� ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน เช่น กลุ่มอาหารและเครื�องดื�ม เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน

ครัวเรือน ตลอดจนเครื�องมืออุตสาหกรรม และบริษัทฯ ยังมีธุรกิจที�ขยายไปยังสินค้าที�มีรูปทรงทั�วไปในยี�ห้อ 

SUNPET
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ด้วยเทคโนโลยีที�บริษัทฯ ได้พฒันาขึ �นเองและทีมงานที�มีความรู้และประสบการณ์ ทําให้บริษัทฯ สามารถผลิต

ผลิตภณัฑ์ที�มีองค์ประกอบเหมาะสมกบัรูปแบบและการใช้งาน โดยมีการสร้างแบบผลิตภณัฑ์ 2 มิติ 3 มิติ และ

ตัวอย่างต้นแบบเสมือนจริง (Prototypes) นอกจากนี � บริษัทฯ ยังร่วมมือกับผู้ผลิตแม่พิมพ์ที�มีคุณภาพทั �งใน

ประเทศและต่างประเทศเพื�อจดัสร้างแม่พิมพ์สําหรับแต่ละผลิตภณัฑ์ โดยกระบวนการผลิตของบริษัทฯ รวมถึง

การฉีดขึ �นรูป การเป่าขึ �นรูป และการอดัรีดขึ �นรูป ตลอดจนกระบวนการเสริมต่าง ๆ เช่น งานติดฉลาก งานพิมพ์

หรืองานประกอบ ภายใต้ระบบการควบคุมการผลิตและประกันคุณภาพ ISO 9001:2015 และ FSSC 22000  

ที�ไม่กําหนดเฉพาะมาตรฐานเครื�องจักรแต่ยงัครอบคลุมถึงสภาวะแวดล้อมทั�วทั �งโรงงานและครอบคลุมจนถึง

การสง่มอบถงึลกูค้า 

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มธุรกิจตามประเภทอตุสาหกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื�องดื�ม (เช่น นมและ

กาแฟ เครื�องปรุงอาหาร อาหาร เครื�องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื�องดื�ม) ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และของใช้ส่วน

บุคคล (เช่น นํ �ายาบ้วนปาก สบู่เหลว นํ �ายาระงับกลิ�นกาย โลชั�นทําความสะอาดผิว แป้งโรยตวั และยาและ

วิตามิน) ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (เช่น ตลับนํ �าหอมดับกลิ�น ฝาสเปรย์ปรับอากาศ ฝาสเปรย์นํ �ายา

กําจดัแมลง ขวดนํ �ายาฆ่าเชื �อ และแปรงถพูื �น) และเครื�องมืออตุสาหกรรม (เช่น ตลบัเมตร และไม้บรรทดัวดัระดบั) 

14.2 แนวโน้มธุรกิจ  

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปอย่างต่อเนื�องโดยการขยายตลาดทั �งในและ

ต่างประเทศด้วยทรัพยากรของบริษัทฯ (Organic Growth) นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัแสวงหาโอกาสในการลงทุน

โดยการเข้าซื �อบริษัทที�ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสตกิซึ�งมีความสามารถและความเชี�ยวชาญ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกคงรูปที�ปลอดภัยสําหรับการใช้งานของผู้บริโภค การพฒันา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการเพิ�มความสามารถในด้านการผลิตเพื�อสนับสนุนการขยายตลาด นอกจากนี � 

บริษัทฯ ยงัมุ่งมั�นที�จะผลติผลติภณัฑ์ที�มีคณุภาพและนําเสนอบริการที�ตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ด้วยประสบการณ์อนัยาวนานของบริษัทฯ ในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในด้าน 

การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ�งทําให้ลูกค้ามีความเชื�อมั�นในบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทฯ และจะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจดงักล่าวได้ รวมถงึสามารถเติบโตได้อย่างยั�งยืน

ในส่วนของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกนั �น  บริษัทฯ เชื�อว่าธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมี

โอกาสในการเติบโตจากอปุสงค์ของตลาด การเพิ�มขึ �นของประชากร และวิวัฒนาการของบรรจุภณัฑ์สําหรับ

ผู้บริโภค ด้วยเหตนีุ � ธุรกิจผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติกในประเทศไทยและทวีปเอเชียจงึอยู่ในสภาวะที�ดี ซึ�งบริษัทฯ 

เลง็เห็นถงึศกัยภาพในการเตบิโตได้ดี 

นอกจากนี � บริษัทฯ ยังดําเนินการเพื�อให้บรรลุเป้าหมายเดิมของบริษัทฯ และแสวงหาโอกาสในการเพิ�ม

ความสามารถในการผลิตเพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที�ว่า 

“ผู้นําบรรจภุณัฑ์พลาสติกเพื�อรองรับตลาดที�มีการเจริญเตบิโตสงู” 
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15. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที� ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด พร้อมคําอธิบายและการวิเคราะห์ 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 และงวด 3 เดือนสิ �นสุด
วันที� 31 มีนาคม 2562  

15.1 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด

ตารางด้านล่างแสดงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปี 2560 และ 2561 และงวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที�  

31 มีนาคม 2561 และ 2562 และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2559 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 3 เดอืนสิ �นสุด

วันที� 31 มีนาคม

2559 2560 2561 2561 2562

รายได้จากการขาย 1,523.80 1,584.14 2,528.00 418.32 996.61

กําไรจากการซื �อในราคาตํ�ากว่ามลูค่ายติุธรรม - - 41.16 - -

รายได้อื�น 10.36 13.18 15.54 2.88 11.10

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - - - - 0.98

รวมรายได้ 1,534.16 1,597.33 2,584.70 421.20 1,008.69

ต้นทุนขาย (1,266.34) (1,308.20) (2,159.53) (353.31) (819.41)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (57.91) (47.52) (92.07) (12.19) (40.57)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (81.60) (113.09) (240.78) (35.15) (54.47)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน - (2.35) (2.20) - -

รวมค่าใช้จ่าย (1,405.85) (1,471.15) (2,494.58) (401.48) (914.45)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

128.31 126.17 90.12 19.72 94.23

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1.98) (0.23) (55.93) (0.07) (37.85)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 126.34 125.95 34.19 19.65 56.39

รายได้ (ค่าใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (21.40) (18.54) (11.52) (3.18) 24.96

กาํไรสุทธิ 104.93 107.41 22.67 16.47 81.35
กาํไรส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 104.93 107.41 31.48 16.47 68.55

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน 0.44 0.42 0.12 0.06 0.27

งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2559

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2560

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2561

ณ วันที� 3�

มีนาคม 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.97 105.59 63.96 78.94

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 392.91 411.13 833.58 777.10

สนิค้าคงเหลอื 113.12 114.37 293.26 284.31

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื�น 33.37 29.32 23.02 27.54

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 545.37 660.41 1,213.82 1,167.89
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที� 31
ธันวาคม 2559 

ณ วันที� 31
ธันวาคม 2560 

ณ วันที� 31
ธันวาคม 2561 

ณ วันที� 3�
มีนาคม 2562 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ �าประกนั - - 51.63 50.57

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 569.75 547.14 1,483.12 1,465.19

ค่าความนิยม - - 936.97 936.97

สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน 4.56 3.92 395.24 378.53

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 3.80 4.46 4.92 5.17

ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย 36.96 42.85 58.41 66.06

เงินจ่ายลว่งหน้าค่าซื �อแมพ่ิมพ์ 80.39 7.15 17.38 31.27

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 20.77 7.45 23.74 24.45

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 716.24 612.97 2,971.40 2,958.21

รวมสินทรัพย์ 1,261.61 1,273.38 4,185.22 4,126.10

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากธนาคาร 55.03 - 286.36 308.47

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 166.88 180.15 303.88 254.22

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที�ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปี

- - 208.46 211.50

หนี �สินหมนุเวียนอื�น 10.67 7.5 15.20 47.02

รวมหนี �สินหมุนเวียน 232.58 187.65 813.89 821.21

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิจากสว่นที�ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ�งปี

- - 1,170.18 1,114.38

หุ้นกู้ ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ�งปี

- - 567.85 528.25

หนี �สินที�เกิดจากสิทธิที�ออกให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียที�ไม่มี

อํานาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้บริษัทฯ 

- - 463.20 475.20

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - 61.57 31.35

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18.60 21.19 35.93 38.19

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 18.60 21.19 2,298.73 2,187.38

รวมหนี �สิน 251.18 208.83 3,112.62 3,008.59

ทนุจดทะเบียน 

- หุ้นสามญั 255,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 255.00 255.00 255.00 255.00

ทนุที�ออกและชาํระแล้ว

- หุ้นสามญั 253,817,676 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 253.82 253.82 253.82 253.82

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 302.92 302.92 302.92 302.92

กําไรสะสม 

- จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 25.50 25.50 25.50 25.50

- ยงัไม่ได้จดัสรร 428.20 482.31 506.71 574.07

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผู้ถือหุ้น - (0.001) (56.28) (79.23)

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,010.44 1,064.55 1,032.67 1,077.08

ส่ว นของผู้ มีส่ว นไ ด้ เ สีย ที� ไม่ มีอํ าน าจ ควบคุม ข อ ง

บริษัทย่อย 

- - 39.93 40.43

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010.44 1,064.55 1,072.60 1,117.51

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,261.61 1,273.38 4,185.22 4,126.10
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
ณ วันที� 31

ธันวาคม 2559

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2560

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2561

ณ วันที� 3�

มีนาคม 2562

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 2.34 3.53 1.49 1.42

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 1.72 2.75 1.10 1.01

อตัราหมนุเวยีนลกูหนี �การค้า (เท่า) 4.06 3.94 4.06 5.34

ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย (วนั) 89.85 92.63 89.86 68.34

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เท่า) 12.47 11.50 10.60 13.58

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (วนั) 29.27 31.74 34.45 26.88

อตัราหมนุเวยีนเจ้าหนี �การค้า (เท่า) 6.86 7.54 8.92 17.20

ระยะเวลาชาํระหนี �เฉลี�ย (วัน) 53.22 48.41 40.90 21.22

วงจรเงินสด (วนั) 65.91 75.95 83.40 74.00

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากําไรขั �นต้น (ร้อยละ) 16.90 17.42 14.58 17.78

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน 

ภาษี และค่าเสื�อมราคา (ร้อยละ)

16.87 16.33 11.10 16.20

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 6.84 6.72 1.22 6.80

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.80 10.35 3.00 7.77

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 10.60 9.95 3.30 6.12

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราสว่นหนี �สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.20 3.01 2.79

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี �ย (เท่า) 64.95 556.79 1.61 2.49

งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 3 เดอืนสิ �นสุด

วันที� 31 มีนาคม

2559 2560 2561 2561 2562

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 107.58 256.62 433.66 21.83 159.84

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (135.94) (48.43) (2,404.48) (16.92) (62.86)

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 30.64 (108.56) 1,985.46 4.93 (70.30)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการ เงินที� เ ป็นเ งินต รา

ต่างประเทศลดลง 

- (1.19) (56.28) (6.71) (11.70)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (เพิ�มขึ �น) ลดลงสุทธิ 2.28 99.62 (41.64) 3.12 14.98
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15.2 คําอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิสําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

และงวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562 

15.2.1 ผลการดาํเนินงาน  

 รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 1,523.80 ล้านบาท 1,584.14  

ล้านบาท และ 2,528.00 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายได้จากการขายในปี 2560 เพิ�มขึ �นเล็กน้อยจากปี 2559

จํานวน 60.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.96 เนื�องจากบริษัทฯ สามารถจําหน่ายสินค้าได้มากขึ �น สําหรับรายได้จาก

ก า ร ข า ย ใ น ปี  2561 เ พิ� ม ขึ �น อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ จ า ก ปี  2560 จํ า น ว น  943.86 ล้ า น บ า ท  ห รื อ 

ร้อยละ 61.18 เนื�องจากบริษัทฯ เริ�มรับรู้รายได้จากบริษัทย่อย กล่าวคือ TPAC Packaging India Private

Limited ที�บริษัทฯ เข้าซื �อในช่วงเดือนสงิหาคม 2561

รายได้จากการขายของบริษัทฯ สําหรับงวด 3 เดือนสิ �นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2562 มีจํานวน 418.32 

ล้านบาท และ 996.61 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายได้จากการขายสําหรับงวด 3 เดือนสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 

2562 เพิ�มขึ �นจํานวน 578.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 138.24 เนื�องจากบริษัทฯ เริ�มรับรู้รายได้จากบริษัทย่อย 

กลา่วคือ TPAC Packaging India Private Limited ที�บริษัทฯ เข้าซื �อในช่วงเดือนสงิหาคม 2561

บริษัทฯ มีกําไรจากการซื �อในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรมสําหรับปี 2561 จํานวน 41.16 ล้านบาท จากการซื �อ

บริษัทย่อย กลา่วคือ บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ �ง (บางนา) จํากดั ในปี 2561 

รายได้อื�นของบริษัทฯ โดยหลักมาจากรายได้จากการขายเศษซาก รายได้ดอกเบี �ย และกําไรจากอัตรา

แลกเปลี�ยน โดยรายได้อื�นของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 10.36 ล้านบาท 13.18  

ล้านบาท และ 15.54 ล้านบาท ตามลําดับ ทั �งนี � รายได้อื�นของบริษัทฯ ในปี 2559 2560 และ 2561 คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายในปีดงักลา่ว 

รายได้อื�นของบริษัทฯ สําหรับงวด 3 เดือนสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2562 มีจํานวน 2.88 ล้านบาท และ 

11.10 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายในงวดดงักล่าว 
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 ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุขาย 

ต้นทุนขายของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 1,266.34 ล้านบาท 1,308.20 ล้านบาท และ 

2,159.53 ล้านบาท ตามลําดับ โดยต้นทุนขายในปี 2560 เพิ�มขึ �นเล็กน้อยในอตัราร้อยละ 3.3 จากการเพิ�มขึ �น

ของยอดขายซึ�งทําให้ต้นทุนขายเพิ�มขึ �นตาม สําหรับต้นทุนขายในปี 2561 เพิ�มขึ �นจากปี 2560 ถึงร้อยละ 65 

เนื�องจากบริษัทฯ เริ�มรับรู้ต้นทนุขายของบริษทัย่อยที�เข้าซื �อในระหว่างปี 

ต้นทุนขายของบริษัทฯ สําหรับงวด 3 เดือนสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2562 มีจํานวน 353.31 ล้านบาท 

และ 819.41 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งเพิ�มขึ �นจากช่วงเดียวกันของปีที�ผ่านมาร้อยละ 131.92 จากการรับรู้ 

ต้นทนุขายของบริษัทย่อย ทั �งนี � สําหรับงวด 3 เดือนสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 

17.78 ซึ�งสงูกว่าช่วงเวลาเดียวกนัของปีที�ผ่านมา ซึ�งอยู่ที�ร้อยละ 15.54 จากความสามารถในการบริหารจดัการ

สว่นตา่งของราคาขายและต้นทนุการผลิตซึ�งใช้เม็ดพลาสติกเป็นวตัถดุบิหลกั  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 139.51 ล้านบาท 

160.61 ล้านบาท และ 332.85 ล้านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 เพิ�มขึ �น

จากปี 2559 จํานวน 21.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.12 ซึ�งเกิดจากยอดขายที�เพิ�มสูงขึ �นและการรับรู้

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการซื �อกิจการจํานวนประมาณ 8.10 ล้านบาท สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2561 เพิ�มขึ �นจากปี 2560 จํานวน 172.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107 ซึ�งเกิดจากการเริ�มรับรู้

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทยอ่ยในระหว่างปีและการรับรู้คา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องกบัการซื �อกจิการ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ สําหรับงวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561 และ 2562  

มีจํานวน 47.34 ล้านบาท และ 95.04 ล้านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับ 

งวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562 เพิ�มขึ �นจากช่วงเดียวกนัของปีที�ผ่านมาร้อยละ 100.76 ซึ�งเกิดจาก 

การรับรู้ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารของบริษทัย่อย  

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 1.98 ล้านบาท 0.23 ล้านบาท และ

55.93 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีการเปลี�ยนแปลงในช่วงที�ผ่านมาดงันี �

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559-2560 มีจํานวนน้อยเนื�องจากช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯ มีภาระหนี �

ที�มีดอกเบี �ยในระดบัตํ�าและไม่มีการลงทนุเพื�อเข้าซื �อกจิการในชว่งเวลาดงักล่าว 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2

51

 คา่ใช้จ่ายทางการเงินในปี 2561 เพิ�มขึ �นจากปี 2560 จํานวน 55.7 ล้านบาท ซึ�งมีสาเหตจุากการที�บริษัทฯ 

ได้กู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินและออกหุ้ นกู้ ระยะยาวเพื�อใช้ในการเข้าซื �อกิจการ บริษัท ทีแพค  

แพคเกจจิ �ง (บางนา) จํากดั และ TPAC Packaging India Private Limited ในชว่งระหว่างปี 2561 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับงวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561 และ 2562 มีจํานวน 0.07 

ล้านบาท และ 37.85 ล้านบาท ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ�มขึ �นจากช่วงเดียวกันของปีที�ผ่านมา

จํานวน 37.78 ล้านบาท จากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและการออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื�อใช้ในการซื �อกิจการ 

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ �ง (บางนา) จํากดั และ TPAC Packaging India Private Limited

 กําไรสุทธิ

กําไรสทุธิของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 104.93 ล้านบาท 107.41 ล้านบาท และ 22.67 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีการเปลี�ยนแปลงในชว่งที�ผ่านมา ดงันี �

 กํา ไ รสุท ธิ ใน ปี  2560 เพิ� ม ขึ �นจากปี  2559 จํ านวน 2.48 ล้านบาท  หรือคิดเ ป็น ร้อยละ 2.36  

จากการเพิ�มขึ �นของยอดขายและการบริหารจดัการต้นทนุของบริษัทฯ 

 กําไรสทุธิในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จํานวน 84.74 ล้านบาท ส่วนหนึ�งเกิดจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และคา่ใช้จ่ายในการบริหารที�เกิดขึ �นจากการเข้าซื �อกิจการและคา่เสื�อมราคาที�เพิ�มขึ �น

กําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับงวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561 และ 2562 มีจํานวน 16.47 ล้านบาท 

และ 81.35 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งเพิ�มขึ �นจากช่วงเดียวกนัของปีที�ผ่านมาร้อยละ 393.92 จากการเข้าซื �อกิจการ

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ �ง (บางนา) จํากัด และ TPAC Packaging India Private Limited ในระหว่างปี 2561  

ที�เสร็จสมบรูณ์ 

15.2.2 ฐานะการเงนิ  

 สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที� 31 มีนาคม 2562 มีจํานวน

เท่ากับ 1,261.61 ล้านบาท 1,273.38 ล้านบาท 4,185.22 ล้านบาท และ 4,126.10 ล้านบาท ตามลําดับ  

โดยสนิทรัพย์หลกัของบริษทัฯ ประกอบด้วยที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ลกูหนี �การค้าและลูกหนี �อื�น สนิค้าคงเหลือ  

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั �งนี � สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ�มขึ �นอย่างมีนัยสําคัญในปี 2561

เนื�องจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและการเข้าลงทนุซื �อกจิการในระหว่างปี
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ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�นของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที� 31 มีนาคม 2562 

มีจํานวนเท่ากับ 392.91 ล้านบาท 411.31 ล้านบาท 833.58 ล้านบาท และ 777.10 ล้านบาท ตามลําดับ  

โดยมีการเปลี�ยนแปลงในช่วงที�ผ่านมา ดงันี �

 ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 

18.4 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 4.68 จากการเพิ�มขึ �นของยอดขายซึ�งทําให้ลกูหนี �การค้าเพิ�มขึ �นตาม 

 ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 

422.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102.66 จากยอดขายที�เพิ�มขึ �นจากการเข้าซื �อกิจการบริษัท ทีแพค 

แพคเกจจิ �ง (บางนา) จํากดั และ TPAC Packaging India Private Limited 

 ลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื�น ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 ลดลงจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 

56.48 ล้านบาท จากการชําระหนี �ของลกูหนี �การค้าและลูกหนี �อื�นของบริษัทย่อยในช่วงไตรมาสแรกของปี 

2562

สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที� 31 มีนาคม 2562 มีจํานวน 

เท่ากบั 113.12 ล้านบาท 114.37 ล้านบาท 293.26 ล้านบาท และ 284.31 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในชว่งเวลา

ที�ผา่นมามีการเปลี�ยนแปลง ดงันี �

 สนิค้าคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนัจํานวนประมาณ 113-114  

ล้านบาท  

 สินค้าคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 เพิ�มขึ �นจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 178.89  

ล้านบาท จากการเข้าซื �อกิจการ บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ �ง (บางนา) จํากดั และ TPAC Packaging India 

Private Limited ซึ�งทําให้ยอดขายรวมและสนิค้าคงเหลือมีจํานวนเพิ�มขึ �น

 สินค้าคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 ลดลงจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 8.95 ล้านบาท

การเปลี�ยนแปลงลดลงเล็กน้อยดังกล่าวเกิดจากการสต็อคสินค้าและวัตถุดิบในช่วงสิ �นปี 2561 และ 

การนําออกขายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ซึ�งทําให้สนิค้าคงเหลือลดลง  
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ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 และวันที� 31 มีนาคม 2562  

มีจํานวนเท่ากบั 569.75 ล้านบาท 547.14 ล้านบาท 1,483.12 ล้านบาท และ 1,465.19 ล้านบาท ตามลําดับ 

โดยมีการเปลี�ยนแปลงในช่วงที�ผ่านมา ดงันี � 

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 

22.61 ล้านบาท จากการตดัค่าเสื�อมราคาประจําปี

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 เพิ�มขึ �นจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 

935.98 ล้านบาท จากการเข้าซื �อกิจการ บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ �ง (บางนา) จํากัด และ TPAC 

Packaging India Private Limited ในระหว่างปี 2561  

 ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 ลดลงจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 17.93 

ล้านบาท การเปลี�ยนแปลงลดลงเล็กน้อยดงักล่าวเกิดจากการตดัค่าเสื�อมราคาสําหรับงวดจํานวน 55.1

ล้านบาทสทุธิกบัการซื �อสินทรัพย์เพิ�มระหว่างงวด (ซึ�งประกอบด้วยราคาทุนและผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงินของสินทรัพย์ของ TPAC Packaging India Private Limited) 

คา่ความนิยม 

ค่าความนิยมของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และวันที� 31 มีนาคม 2562 มีจํานวนเท่ากับ 936.97  

ล้ าน บาทจาก การ เ ข้ า ซื �อ กิจ การ  TPAC Packaging India Private Limited ในร ะหว่า งปี  2561 ทั �ง นี � 

ในปี 2559-2560 ไม่ได้มีการบนัทกึบญัชีคา่ความนิยม  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที�  31 มีนาคม 2562  

มี จํานวนเท่ากับ 4.56 ล้านบาท 3.92 ล้านบาท 395.24 ล้านบาท และ 378.53 ล้านบาท ตามลําดับ  

โดยในช่วงเวลาที�ผา่นมามีการเปลี�ยนแปลง ดงันี �

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจํานวนประมาณ 

4.56-3.92 ล้านบาท  
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 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 391.32 

ล้านบาท จากการบนัทึกสินทรัพย์ไม่มีตวัตนหลกัที�ได้มาระหว่างปี คือ 1) เครื�องหมายการค้า โดยบริษัท

ย่อยได้รับเครื�องหมายการค้า “Sunpet” คิดเป็นมูลค่าประมาณ 223 ล้านบาท โดยคาดว่ามีอายุการใช้

ประโยชน์ 25 ปี และ 2) ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า โดยบริษัทย่อยได้รับความสมัพนัธ์กบัลกูค้าของ Sunrise 

Containers Limited ซึ�งเป็นคู่ค้ากนัเป็นระยะเวลานาน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 179 ล้านบาท  โดยคาดว่า

มีอายกุารใช้ประโยชน์ 7.5 ปี 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 ลดลงจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 16.71  

ล้านบาทจากการบันทึกค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับงวดจํานวน 8.28 ล้านบาทและ 

การบันทึกผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจํานวน 9.10 ล้านบาท สําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ของ TPAC Packaging India Private Limited 

 หนี �สิน

หนี �สนิรวมของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที� 31 มีนาคม 2562 มีจํานวนเท่ากบั 

251.18 ล้านบาท 208.83 ล้านบาท 3,112.62 ล้านบาท และ 3,008.59 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนี �สินหลัก

ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ ระยะยาว และหนี �สินที�เกิดจาก

สทิธิที�ออกให้แกผู่้ มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อยในการขายหุ้นให้บริษัทฯ  

เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�นของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที� 31 มีนาคม 2562 

มีจํานวนเท่ากบั 166.88 ล้านบาท 180.15 ล้านบาท 303.88 ล้านบาท และ 254.22 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมี

การเปลี�ยนแปลงในชว่งที�ผา่นมา ดงันี �

 เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 

13.27 ล้านบาท จากการได้รับเครดิตการค้าจากคู่ค้าและการสั�งซื �อวัตถุดิบเข้ามาสต็อคเพิ�มขึ �นจาก

ยอดขายที�เพิ�มขึ �น

 เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น ณ วนัที� 31 ธันวาคม2561 เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 

123.73 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทฯ รับรู้ตวัเลขทางการเงินของบริษัทย่อยที�เกิดจากการเข้าซื �อกิจการ 

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ �ง (บางนา) จํากัด และ TPAC Packaging India Private Limited ซึ�งทําให้มี

ระดบัของเจ้าหนี �การค้าเพิ�มสงูขึ �น 
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 เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 ลดลงจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 

49.66 ล้านบาท การเปลี�ยนแปลงลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ในงวดและบางส่วนจากการชําระหนี �เจ้าหนี �ค่าซื �อสินทรัพย์ถาวร

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกูร้ะยะยาว

เงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ระยะยาว ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และวันที� 31 มีนาคม 2562 มีจํานวนเท่ากับ 

1,738.03 ล้านบาท และ 1,642.63 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งเป็นเงินกู้ ยืมเพื�อการเข้าซื �อกิจการ บริษัท ทีแพค 

แพคเกจจิ �ง (บางนา) จํากัด และ TPAC Packaging India Private Limited โดย ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 

จํานวนเงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ระยะยาวลดลงจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 95.4 ล้านบาท 

เนื�องจากมีการชําระเงินต้นคืนบางสว่นตามตารางการชําระคืนเงินกู้ ยืมและหุ้นกู้

หนี�สินที�เกิดจากสิทธิที�ออกให้แก่ผูมี้สว่นไดเ้สียที�ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อยในการขายหุน้ใหบ้ริษัทฯ

หนี �สินที�เกิดจากสิทธิที�ออกให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้บริษัทฯ  

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2561 และวันที�  31 มีนาคม 2562 มีจํานวนเท่ากับ 463.20 ล้านบาท และ 475.20  

ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งเกิดจากการที�กลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการขายหุ้น (Put Option) เพื�อขายหุ้นใน TPAC 

Packaging India Private Limited ในสดัส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นออกใหม่ให้แก่บริษัทฯ โดย ณ วนัที� 31 มีนาคม 

2562 บริษัทฯ ได้บนัทกึหนี �สนิดงักล่าวเพิ�มขึ �นจํานวน 12.00 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที� 31 มีนาคม 2562 มีจํานวนเท่ากับ 

1,010.44 ล้านบาท 1,064.55 ล้านบาท 1,072.60 ล้านบาท และ 1,117.51 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมาจาก 

กําไรสะสมและทนุจดทะเบียนที�ออกและชําระแล้วของบริษัทฯ

ทนุจดทะเบียนที�ออกและชําระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั �งหมด 255 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที�ออกและชําระแล้ว 253.82 ล้านบาท  

ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงในช่วง 3 ปีและ 1 ไตรมาสที�ผ่านมาจากวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

กําไรสะสม 

กําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 และวันที� 31 มีนาคม 2562  

มีจํานวนเท่ากับ 428.20 ล้านบาท 482.31 ล้านบาท 506.71 ล้านบาท และ 574.07 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งเป็น

ผลจากกําไรจากการดําเนินงานในปี 2559-2561 และงวด 3 เดือนสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2562 
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16. ปัจจัยความเสี�ยงซึ�งอาจมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัทฯ

16.1 ความเสี�ยงจากราคาวัตถุดบิ

เม็ดพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลกัของวตัถุดิบที�ใช้ในการผลิต และเป็นส่วนใหญ่ของต้นทุนสินค้า ปัจจยัหลกั

ที�มีส่วนสมัพนัธ์และมีผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติค ประกอบด้วย อปุสงค์และอปุทานเม็ดพลาสติกในแต่ละ

ช่วงเวลา ซึ�งมีโอกาสที�อาจเกิดความไม่สมดลุทําให้ราคาเปลี�ยนแปลง เช่น การที�โรงงานผู้ผลิตปิดเพื�อซอ่มบํารุง 

หรือเหตุการณ์ที�ทําให้อุปทานเปลี�ยนแปลงไป และที�สําคัญอีกส่วนหนึ�ง คือ ราคานํ �ามันที�มีการผันผวนตาม

กลไกตลาดโลก ทั �ง 2 ปัจจยัสง่ผลตอ่ราคาเม็ดพลาสติกและส่งผลตอ่ต้นทนุของบริษทัฯ  

กลยุทธ์ในการป้องกนัความเสี�ยงจากผลกระทบของปัจจยัราคาวัตถดุิบในการจดัหาแหล่งผู้จดัจําหน่ายวัตถุดิบ 

และราคาที�ผนัผวน คือ 

16.1.1 บริษัทฯ ได้มีการเจรจาตกลงกบัลกูค้าหลกัในเรื�องของการปรับราคาขายสินค้าตามราคาเม็ดพลาสติก

ที�เปลี�ยนแปลงรายไตรมาส เพื�อรองรับความเสี�ยงจากราคาในช่วงเวลานั �น ๆ ทําให้สามารถมีช่วงเวลา

ปรับตวัและบริหารจดัการ และปรับราคาอย่างมีระบบ ซึ�งจะสามารถทําให้บริษัทฯ ควบคมุอตัราต้นทุน

และกําไรได้อย่างสมํ�าเสมอด้วยราคาที�เป็นธรรม อนัเป็นกลยทุธ์ของความยั�งยืนด้วยเชน่เดียวกนั 

16.1.2  บริษัทฯ ได้กระจายความเสี�ยงด้วยการซื �อเม็ดพลาสติกที�หลากหลายตามความต้องการของลกูค้าจาก

ผู้ จําหน่ายหลายรายในประเทศ ซึ�งจะสามารถป้องกันความเสี�ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและ

การผกูขาดราคา 

16.2 ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจ

ความเสี�ยงในแง่การดําเนินธรุกจิอนัเป็นผลจากกระบวนการหรือนโยบายที�ล้มเหลว รวมไปถึงความผดิพลาดของ

ระบบการปฎิบตัิงาน ตลอดระยะเวลา 35 ปี บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นพฒันาระบบการรับรองคณุภาพ ISO ���� 

และสร้างระบบงาน รวมถึงกําหนดแนวการปฏิบตัิการไว้อย่างชดัเจนและต่อเนื�อง รวมทั �งการดําเนินงานของ

บริษัทฯ อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบและมีผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกที�อยู่ในระดบั

แนวหน้าเพื�อตรวจสอบและให้ความเห็นในเรื�องความเสี�ยงที�อาจมีผลกระทบด้านต่าง ๆ เป็นประจําทุกไตรมาส 

อีกทั �งบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้กระทั�งดําเนินการอยู่ภายใต้

การตรวจสอบของลกูค้าในการตรวจระบบคณุภาพ มาตรฐานผู้ผลิต สิ�งเหล่านี �ล้วนเป็นการป้องกนัความเสี�ยง

จากการผดิพลาดในการปฎิบติังานของพนกังานและระบบการทํางาน 
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16.3 ความเสี�ยงในด้านทรัพย์สิน

ความเสี�ยงในด้านทรัพย์สินซึ�งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมและสิ�งอํานวยความสะดวก เช่น 

ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลง และความเสียหายต่อทรัพย์สินในเหตกุารณ์ดงักล่าวซึ�งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของธุรกจิและความสญูเสียทางด้านการเงิน  

บริษัทฯ ได้มีแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงโดยทําประกนัความเสี�ยงภยัทุกชนิด ครอบคลมุถงึธุรกิจหยุดชะงัก 

ระยะเวลารอบกรมธรรม์ 1 ปี ซึ�งเป็นช่วงเวลาที�ความเสี�ยงภยัดงักล่าวอาจมีผลจากความเสียหายต่อเนื�องมายัง

ผลการดําเนินงานและทรัพย์สิน นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัมีการทําประกนัภัยการขนส่ง ยานพาหนะ และประกนั

ความรับผดิตอ่ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ตอ่บุคคลที�สาม

16.4 ความเสี�ยงในด้านปริมาณสต๊อกสินค้าเกิน 

บริษัทฯ มีจํานวนลกูค้าหลายรายและรายการสินค้าที�หลากหลายมากกว่าหนึ�งพันรายการ ดงันั �น การควบคุม

ปริมาณสินค้า ระบบคลงัสินค้า และระบบขนส่งสินค้า ครอบคลุมถึงห่วงโซ่อปุทานเป็นกระบวนการที�สําคัญ

เป็นอยา่งยิ�งที�จะรองรับการส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้าภายในระยะเวลาที�กําหนด 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการพัฒนาระบบสินค้าคงคลงัและมีการพฒันาระบบควบคมุข้อมูลที�ครอบคลมุครบวงจรของ 

ระบบห่วงโซ่อุปทาน ตั �งแต่การจัดซื �อ รับเข้าวัตถุดิบ วางแผนการผลิต ระบบควบคุมสินค้าคงคลงั และระบบ

ขนส่งสินค้าเพื�อส่งมอบไปยังลูกค้าจนถึงปลายทางภายใต้ระบบโครงสร้างสิ�งอํานวยความสะดวก ระบบ

เชื�อมโยงเครือข่ายข้อมูลที�ครบครัน อีกทั �งการขยายพื �นที�คลงัสินค้าเพื�อรองรับความต้องการของลูกค้าให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

16.5 ความเสี�ยงจากการทุจริต

การบริหารจัดการองค์กรนั �นมีความเป็นไปได้ที�อาจมีความเสี�ยงจากการทุจริต ซึ�งความเสี�ยงดังกล่าวนั �น

มีทุกระดบัชั �นขององค์กรที�มีส่วนสมัพนัธ์กบักิจกรรมการดําเนินงานแต่ละส่วนงานทั �งจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน

และจากผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ผลกระทบของการทุจริตอาจเกิดในการบริหารจดัการองค์กรทั �งระยะสั �นและ

ระยะยาว รวมถงึความสญูเสียทางการเงิน การสญูเสียชื�อเสียง ความเชื�อมั�นต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

และอื�น ๆ ซึ�งมีผลตอ่พนกังานและองค์กรโดยรวม 
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บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพในการป้องกันการทุจริต โดยการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถแจ้งเบาะแสมายงัหัวหน้าส่วนกํากบัดูแลการปฏิบตัิการองค์กรที�ชัดเจนและมีนโยบายเก็บข้อมูลจาก

ผู้ แจ้งเบาะแสเป็นความลับเพื�อปกป้องสิทธิและผลกระทบต่อผู้ แจ้งเบาะแส และการจัดอบรมให้ความรู้ 

ตอ่พนกังานทั �งระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหาร รวมถงึระบอุยู่ในคูมื่อจรรยาบรรณของพนกังาน หรือแม้กระทั�ง

ภายในองค์กรเอง บริษทัฯ ก็จดัให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนจากภายในโดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมลู 

16.6 ความเสี�ยงจากการเข้าซื �อและการควบรวมกิจการ

บริษัทฯ มีแนวทางการขยายกิจการโดยการเข้าซื �อและควบรวมกิจการ กระบวนการในการเข้าซื �อและ

การควบรวมกิจการนั �นย่อมมีความเสี�ยงเกิดขึ �น เช่น ความเสี�ยงจากการก่อหนี �เพื�อเข้าทํารายการและความเสี�ยง

จากการลดลงของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึ�งอาจส่งผลให้ผิดข้อกําหนดทางการเงินที�สถาบนัการเงิน

กําหนดไว้  

การลดความเสี�ยงจากการเข้าซื �อและการควบรวมกิจการนั �น ทีมผู้บริหารได้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรอย่างมาก 

(ทั �งภายในองค์กรและการว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ�งแวดล้อม ด้านกฎหมาย และ

ด้านการเงิน) ในการจดัทําบทวิเคราะห์ในด้านตา่ง ๆ ของบริษัทเป้าหมาย โดยขั �นตอนนี �ใช้ระยะเวลาหลายเดือน

ก่อนที�บริษัทฯ จะสรุปเงื�อนไขในการเข้าทํารายการ  

อีกทั �งบริษัทฯ เลือกซื �อกิจการที�มีลักษณะธุรกิจแบบเดียวกบับริษัทฯ คือ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ�งบริษัทฯ  

มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจนี �มาอย่างยาวนานถงึ 35 ปี ส่งผลทําให้บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงเทคโนโลยี 

การผลติและอตุสาหกรรมเป็นอย่างดี

17. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน  

-ไม่มี- 

18. รายชื�อผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นวันที�  24 พฤษภาคม 
2562

18.1 รายชื�อผู้บริหาร ณ วันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นวันที� 24 พฤษภาคม 2562 

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1.  นายเควนิ คมูาร์ ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กลุม่บริษัทฯ 

2.  นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร / กรรมการผู้จดัการ  

กลุม่ธุรกิจประเทศไทย 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2

59

ชื�อ ตาํแหน่ง 

3.  นายชรีนาถ คาสิ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กลุม่ประเทศอนิเดีย 

4.  นายวรพงษ์ วฒุิพฤกษ์ หวัหน้าเจ้าหน้าที�บริหารสายการเงิน

5. นายคณิต ธนาวธิุไกร ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

18.2 รายชื�อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นวันที� 24 พฤษภาคม 2562  

ชื�อ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. นายอานชุ โลเฮีย 153,009,150 60.28

2. นายเอกวุฒิ เนื�องจํานงค์ 22,581,300 8.90

3. THE HONGKONG AND SHANGHAI

BANKING CORPORATION LIMITED

13,745,300 5.42

4. นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ 9,560,000 3.77

5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE

LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD

7,523,300 2.96

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 7,254,304 2.86

7. น.ส.อนตุรีย์ เนื�องจํานงค์ 6,140,000 2.42

8. นายนิติ เนื�องจํานงค์ 3,599,900 1.42

9. นายพรชยั รัตนนนทชยัสุข 3,113,100 1.23

10. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 2,983,000 1.18

19. ข้อมูลอื�นที�อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ

-ไม่มี- 

20. ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี�ยวกับความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาใด ๆ เกี�ยวกับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

จากการเข้าทําธุรกรรมฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีหน้าที�ต้องชําระดอกเบี �ยจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 9 ข้างต้น เนื�องจากบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที�แข็งแกร่ง ทั �งนี � ณ วนัที� 31 มีนาคม 
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2562 บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนจํานวนประมาณ 308.47 ล้านบาท และสินเชื�ออื�น ๆ จากสถาบันการเงิน 

ซึ�งเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและการเข้าทําธุรกรรมและจะไม่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินทุนหมนุเวียน

ของบริษัทฯ 

21. คดีความหรือข้อเรียกร้องที�มีสาระสําคัญซึ�งอยู่ระหว่างดาํเนินการ

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีคดีความหรือข้อเรียกร้องที�มีสาระสําคญัซึ�งอยู่ระหว่างดําเนินการและ

อาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 

22. ผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้น
ทั�งทางตรงหรือทางอ้อมตั �งแต่ร้อยละ 10 ขึ �นไป

บริษัทฯ ได้เข้าทํารายการทางธุรกิจที�สําคัญกับบุคคลที�เกี�ยวข้องกันซึ�งเป็นรายการที�อยู่ภายใต้เงื�อนไขทางการค้า

ตามปกตขิองธุรกจิตามรายละเอียดที�สรุปได้ดงันี �

บุคคล 
ที�เกี�ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของ

รายการ 

มูลค่าของรายการ

(ซื �อ)
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการ 

(ขาย) 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที� 
31

ธันวาคม 
2561

ณ วันที� 
�� 

มีนาคม 

2562

ณ วันที� 
31

ธันวาคม 
2561

ณ วันที� 
�� 

มีนาคม 

2562

1. กลุม่บริษัท  

อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส จํากดั 

(มหาชน) 

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ

เป็นบุคคลที� เกี�ยวข้อง

กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ

ผู้บริหารของบริษัทฯ  

การซื �อ-ขาย

วตัถดุบิ/ 

ผลิตภณัฑ์/บริการ

67.27 4.88 - -

รวม 67.27 4.88 - -

23. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที�สําคัญในช่วงระยะเวลา 2 ปี  

ในชว่งระยะเวลา 2 ปีที�ผา่นมา บริษทัฯ ได้เข้าทําสญัญาดําเนินการ (Implementation Agreement) ฉบบัลงวนัที� 

15 พฤศจิกายน 2560 กับ Sunrise และกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื�น ๆ ใน Sunrise เพื�อให้ได้มาซึ�งหุ้นในสัดส่วน

ร้ อยล ะ  80 ใน TPAC Packaging India Private Limited โด ย TPAC Packaging India Private Limited  

ได้ควบรวมกิจการเข้ากบั Sunrise เป็นที�เรียบร้อยแล้วเมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2561 
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นอกจากนี � บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ นฉบับลงวันที� 15 พฤศจิกายน 2560 กับ Sunrise และ  

K. L. Mundhra, Hitesh Kumar Mundhra, Chanda Devi Mundhra แล ะ  S. K. Mundhra (รว มเ รีย ก ว่า  

“กลุ่ม KLM”) ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของ Sunrise ในสดัส่วนร้อยละ 20 ใน Sunrise ที�จะยงัคงถือหุ้ นต่อไป ทั �งนี � 

ข้อตกลงและเงื�อนไขที�สําคญัของสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นดังกลา่วสรุปได้ดงันี �

คณะกรรมการ : คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ�งบริษัทฯ เสนอชื�อแต่งตั �งจํานวน 

3 ท่าน และกรรมการซึ�งกลุ่ม KLM เสนอชื�อแต่งตั �งจํานวน 2 ท่าน อย่างไรก็ดี 

หากกลุ่ม KLM ถือหุ้นในสดัส่วนน้อยกว่า (1) ร้อยละ 15 ให้กลุ่ม KLM มีสิทธิ

เสนอชื�อแต่งตั �งกรรมการเพียง 1 ท่าน และ (2) ร้อยละ 10 กลุ่ม KLM จะไม่มี

สิทธิเสนอชื�อแต่งตั �งกรรมการ  

องค์ประชุมคณะกรรมการและ
การออกเสียงลงคะแนนใน
ที�ประชุมคณะกรรมการ

: องค์ประชมุจะต้องประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยจะต้องมีกรรมการ

ที�บริษัทฯ เสนอชื�อแต่งตั �งจํานวน 1 ท่าน และกรรมการที�กลุ่ม KLM เสนอชื�อ

แต่งตั �งจํานวนอีก 1 ท่านเข้าประชมุ ทั �งนี � เว้นแต ่กลุม่ KLM จะถือหุ้นในสดัส่วน

น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั �งนี � ในกรณีที�ไม่ครบองค์ประชุมและมีการเลื�อนประชุม

โดยจดัการประชุมขึ �นใหม่ ให้กรรมการคนใดคนหนึ�งเข้าประชมุในการประชุม

ครั �งที�เลื�อนออกไปจงึจะถือว่าครบเป็นองค์ประชมุ

การลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบจากกรรมการที�บริษัทฯ เสนอชื�อแต่งตั �งด้วย 1 เสียง โดยประธาน

กรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชี �ขาด อย่างไรก็ดี สําหรับการลงมติในเรื�องสําคัญ 

(Fundamental Issues) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที�กลุ่ม 

KLM เสนอชื�อแต่งตั �งด้วย 1 เสียง เว้นแต ่กลุ่ม KLM จะถือหุ้นในสดัส่วนน้อยกว่า

ร้อยละ 10 

ทั �งนี � เรื�องสําคญัรวมถงึเรื�องดงัต่อไปนี �

 การเปลี�ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิและ/หรือข้อบงัคบั 

 การออก ซื �อ ไถ่ถอน หรือเปลี�ยนแปลงทุนของบริษัท ซึ�งรวมถึง การออกหุ้น

ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ เว้นแต่ การออกหุ้นกู้

แปลงสภาพให้แก่บริษัทฯ (ถ้ามี)   

 การได้มาซึ�งหุ้น ทรัพย์สิน หรือธุรกิจของบุคคลภายนอก เว้นแต่ การได้มา

ซึ�งหลักทรัพย์ซื �อคืน (Treasury Securities) ซึ�งมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านรูปี 

และการได้มาซึ�งทรัพย์สินในการดําเนินธุรกิจปกติหรือภายใต้วงเงิน

คา่ใช้จ่ายเพื�อการลงทุนที�ได้รับการอนมุตัิจํานวน 400 ล้านรูปีตอ่ปี เป็นต้น 

 การเปลี�ยนแปลงธุรกิจ
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 การให้เงินกู้ ยืม การเข้าคํ �าประกัน หรือการเข้าชดใช้ค่าเสียหาย เว้นแต่ 

เป็นการดําเนินธรุกิจปกต ิและ 

 การรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการชําระบญัชี 

อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ
การออกเสียงลงคะแนนใน

ที�ประชุมผู้ถือหุ้น

: องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นจํานวน 2 ท่าน และจะต้องมีตวัแทนจาก

บริษัทฯ จํานวน 1 ท่าน และตัวแทนจากกลุ่ม KLM จํานวนอีก 1 ท่านเข้าประชุม 

ในกรณีที�ไม่ครบองค์ประชมุและมีการเลื�อนประชุมโดยจดัการประชมุขึ �นใหม่ 

ให้ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ�ง ซึ�งจะต้องมีตวัแทนจากบริษัทฯ จํานวน 1 ท่าน เข้าประชุม

ในการประชุมครั �งที�เลื�อนออกไปจงึจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม 

การลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบจากบริษัทฯ หรือตัวแทนจากบริษัทฯ ด้วย 1 เสียง โดยประธานในที�

ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี �ขาด อย่างไรก็ดี สําหรับการลงมติในเรื�องสําคัญ 

(ตามที�ได้อธิบายข้างต้น) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกลุ่ม KLM 

ด้วย 1 เสียง ทั �งนี � เว้นแต ่กลุ่ม KLM จะถือหุ้นในสดัส่วนน้อยกวา่ร้อยละ 10 

ข้อจาํกัดการโอนหุ้น :  ห้ามคู่สญัญาโอนหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่บุคคลที�มีความสมัพนัธ์

กับคู่สัญญา) ภายในระยะเวลาห้ามโอนหุ้ นตามที�กําหนดไว้ในสัญญา

ระหว่างผู้ ถือหุ้น 

 หลงัจากสิ �นสุดระยะเวลาห้ามโอนหุ้นแล้ว ผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะโอนหุ้นให้แก่

บุคคลภายนอก (เว้นแต่บุคคลที�มีความสมัพนัธ์กบัคู่สญัญา) จะต้องเสนอขาย

หุ้ นดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรายอื�น ๆ ก่อนการเสนอขายหุ้ นดังกล่าวแก่

บุคคลภายนอก โดยที�ผู้ ถือหุ้นจะต้องโอนขายหุ้นที�ตนถืออยู่ทั �งหมดเท่านั �น 

ทั �งนี � ในกรณีที�บริษัทฯ เป็นผู้ เสนอขายหุ้นดังกล่าว กลุ่ม KLM อาจใช้สิทธิขาย

หุ้นของตนไปในคราวเดียวกนั (Tag-along) โดยบริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้

บุคคลภายนอกซื �อหุ้นทั �งหมดของกลุ่ม KLM ไปในคราวเดียวกันกับหุ้นของ

บริษัทฯ อนึ�ง ราคาของหุ้นที�ซื �อขายไปในคราวเดียวกันนี �จะต้องเป็นราคาที�สูง

กว่าระหว่าง (ก) ราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) (ตามคํานิยามที�

กําหนดไว้ ด้านล่างนี �) และ (ข) ราคาซื �อขายหุ้ นที�บริษัทฯ ขายให้แก่

บคุคลภายนอก 

ทั �งนี � ราคาตลาดยุติธรรม (“ราคาตลาดยุติธรรม”) จะคํานวณจากสูตร

ดงัตอ่ไปนี �

(ก) มูลค่ากิจการของ TPAC Packaging India Private Limited หรือ มูลค่า

กิจการของ Sunrise (แล้วแต่กรณี) ณ วนัที�กําหนด ซึ�งมูลค่ากิจการดังกล่าว

จะกําหนดโดยบริษัทผู้ ทําบัญชีภายนอก ซึ�งอาจมีการปรับปรุงมูลค่าบาง

ประการ 
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(ข) บวกเงนิทนุหมุนเวียนส่วนเกิน หรือหักด้วยเงนิทุนหมนุเวียนส่วนขาดที�ได้

จากการคํานวณ  

(ค) หักด้วยหนี �สนิสทุธิ ณ วนัที�กําหนด

(ง) บวก จํานวนเงินบวกกลบั (Add Back Amounts) (ตามคํานิยามใน

สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น) 

(จ) คูณด้วยสดัส่วนการถือหุ้นของกลุม่ KLM 

 หลงัจากสิ �นสุดระยะเวลาห้ามโอนหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนหุ้นทั �งหมดของตน

ให้แก่บุคคลภายนอกและบังคับให้กลุ่ม KLM ขายหุ้นทั �งหมดของตนไปใน

คราวเดียวกันกับหุ้นของบริษัทฯ อนึ�ง ราคาของหุ้ นที�ซื �อขายไปในคราว

เดียวกนันี �จะต้องเป็นราคาที�สูงกว่าระหว่าง (ก) ราคาตลาดยุติธรรม และ (ข) 

ราคาซื �อขายหุ้นที�บริษัทฯ ขายให้แกบุ่คคลภายนอก

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

: กลุ่ม KLM มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ซื �อหุ้นทั �งหมดของตนใน TPAC Packaging 

India Private Limited หรือใน Sunrise (แล้วแต่กรณี) ในปี 2564 ในราคาซื �อ

ขายตามสทิธิ (Option Price) (“ราคาซื �อขายตามสิทธ”ิ)

ทั �งนี � ราคาซื �อขายตามสิทธิจะคํานวณจากสตูรดงัต่อไปนี �

(ก) มูลค่ากิจการของ TPAC Packaging India Private Limited หรือ มูลค่า

กิจการของ Sunrise (แล้วแต่กรณี) ซึ�งจะเท่ากับค่าเฉลี�ยของกําไรก่อนหัก

ดอกเบี �ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (EBITDA) 

(ไม่รวมรายการพิเศษ) สําหรับรอบปีบญัชี 2562-2563 และ 2563-2564 คูณ

ด้วย 8

(ข) บวกเงินทุนหมนุเวียนส่วนเกิน หรือหักด้วยเงินทุนหมนุเวียนส่วนขาดที�ได้

จากการคํานวณ  

(ค) หักด้วยหนี �สนิสทุธิ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564  

(ง) บวก จํานวนเงินบวกกลบั (Add Back Amounts) (ตามคํานิยามในสญัญา

ระหว่างผู้ ถือหุ้น) 

(จ) คูณด้วยสดัส่วนการถือหุ้นของกลุม่ KLM 

ทั �งนี � หากกลุ่ม KLM ไม่ใช้สิทธิในการขายหุ้นดังกล่าวในปี 2564 กลุ่ม KLM 

อาจใช้สิทธิในการขายหุ้นดงักล่าวอีกครั �งหนึ�ง ณ เวลาใด ๆ ระหว่างปี 2567

และปี 2568 ในราคาตลาดยุตธิรรม  
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สิ ท ธิ ใ น ก า ร ซื �อ หุ้ น  (Call 
Option)

: ในกรณีที�กลุม่ KLM ไม่ใช้สทิธิในการขายหุ้นทั �งหมดของตนให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ 

มีสิทธิขอให้กลุ่ม KLM ขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในราคาซื �อขายตามสิทธิ

ในปี 2564 หรือในราคาตลาดยตุิธรรม ณ เวลาใด ๆ ระหว่างปี 2567 และปี 2568 

การได้มาซึ�งหุ้นโดยวิธีการอื�น
ของบริษัทฯ 

: บริษัทฯ อาจมีสิทธิซื �อหรืออาจถูกกําหนดให้ซื �อหุ้ นทั �งหมดของกลุ่ม KLM

ในกรณีอื�น ๆ เช่น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการควบคุมในบริษัทฯ หรือ

บริษัทฯ ผิดสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้น โดยที�ราคาซื �อขายหุ้นในแต่ละกรณีจะคิด

คํานวณจากมูลค่ากิจการของ TPAC Packaging India Private Limited หรือ 

Sunrise (แล้วแต่กรณี) ซึ�งอาจมีการปรับปรุงมูลค่าบางประการตามที�กําหนดใน

สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น 

24. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั �งกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ�งให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื�อออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ

วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะซึ�งแนบไปพร้อมกบัหนังสือ

เชญิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562

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

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  

ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ ตั �งอยู่เลขที� 3/250

ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื�อพิจารณาระเบียบ

วาระการประชมุดงัรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชญิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562

ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระ

ท่านใดท่านหนึ�งดงัต่อไปนี �เข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนท่านได้

1. นายวีระศักดิ� สุตัณฑวิบูลย์

ตาํแหน่ง: กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ที�อยู่: เลขที� 13/47 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 61 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีสว่นได้เสียในทุกวาระการประชุม

2. นายกิตตภิตั สุทธสัิมพัทน์ 

ตาํแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ที�อยู่: เลขที� 84 แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

อายุ: 48 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีสว่นได้เสียในทกุวาระการประชมุ  

3. นายกรานต์ ฉายาวจิติรศลิป์ 

ตาํแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ที�อยู่: เลขที� 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ: 47 ปี 

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีสว่นได้เสียในทกุวาระการประชมุ  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนที�_____________________

วนัที�____ เดือน__________ 2562 

(1) ข้าพเจ้า _______________________________________________________ สญัชาติ _____________________

อยู่บ้านเลขที� ___________________________ ถนน _________________ ตําบล/แขวง __________________

อาํเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย์ _________________

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

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม ______________ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้

 นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อาย ุ_____ ปี

บ้านเลขที� ___________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต __________________ จงัหวดั ________________ รหสัไปรษณีย์ ________________

 นายวีระศกัดิ� สตุณัฑวบิลูย์ อาย ุ61 ปี บ้านเลขที� 13/47 แขวงจันทรเกษม 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

10900

 นายกติตภิตั สทุธิสมัพทัน์ อาย ุ48 ปี บ้านเลขที� 84 แขวงสําเหร่  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศลิป์ อาย ุ47 ปี บ้านเลขที� 2 แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา 

กรุงเทพ เลขที� 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ 

ที�จะพงึเลื�อนไปในวนั และเวลาสถานที�อื�นด้วย

อากรแสตมป์

20 บาท 
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กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื�อ ผู้มอบฉนัทะ 

( )

ลงชื�อ ผู้รับมอบฉนัทะ 

( )

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที�_____________________

วนัที�____ เดือน__________ 2562 

(1) ข้าพเจ้า _______________________________________________________ สญัชาติ _____________________

อยู่บ้านเลขที� ___________________________ ถนน _________________ ตําบล/แขวง __________________

อาํเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั _______________ รหสัไปรษณีย์ _________________

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

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม ______________ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากบั _______________ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้

 นาย/นาง/นางสาว _____________________________________ อาย ุ_____ ปี

บ้านเลขที� ___________________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง _________________

อําเภอ/เขต __________________ จงัหวดั ________________ รหสัไปรษณีย์ ________________

 นายวีระศกัดิ� สตุณัฑวบิลูย์ อาย ุ61 ปี บ้านเลขที� 13/47 แขวงจันทรเกษม 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

10900

 นายกติตภิตั สทุธิสมัพทัน์ อาย ุ48 ปี บ้านเลขที� 84 แขวงสําเหร่  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศลิป์ อาย ุ47 ปี บ้านเลขที� 2 แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา 

กรุงเทพ เลขที�  3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั และเวลาสถานที�อื�นด้วย

อากรแสตมป์

20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี �

วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ

 วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน Sun Packaging Systems (FZC) ซึ�งเป็นรายการได้มาซึ�ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 6 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (หากมี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่ เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่า 

การลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณี 

ที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง

หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ 

ตามที�เห็นสมควร
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กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื�อ ผู้มอบฉนัทะ 

( )

ลงชื�อ ผู้รับมอบฉนัทะ 

( )

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) ในการประชุม

วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั �งที�  1/2562 ในวันที� 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ  

เลขที� 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที�จะพึงเลื�อนไป

ในวนั และเวลาสถานที�อื�นด้วย

 วาระที� ____ เรื�อง ____________________________________________________

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที� ____ เรื�อง ____________________________________________________

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที� ____ เรื�อง ____________________________________________________

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที� ____ เรื�อง ____________________________________________________

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี �

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ลงชื�อ ผู้มอบฉนัทะ 

( )

ลงชื�อ ผู้รับมอบฉนัทะ 

( )
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C.

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

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be
a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที�
Shareholder registration number Written at

วนัที� เดือน    พ.ศ.  
Date Month Year

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

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

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

preference share of shares and have the rights to vote equal to votes

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

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

หรือ/Or 

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

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีว
Anyone of these persons

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

กรณีเลือกข้อ �. กรุณาทําเครื�องหมาย 
 ที�   1. ระบชุื�อผู้ รับมอบอํานาจ
If you appoint proxy by choosing
No.1, please mark at 1. and
give the details of proxy (proxies).
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 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
  นายวีระศกัดิ� สตุณัฑวิบลูย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/Or 
  นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/Or 
  นายกรานต์ ฉายาวิจติรศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip) 
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ค รั �ง ที�  1/2562) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 4 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019)

ทั �งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ�ง ไมส่ามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที�เหลอืเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที�ไม่
สามารถเข้าประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend
the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 ในวันที� 
4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที� 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on
July 4, 2019 at 15.00 h. at Paploen Room, Hansar Hotel Bangkok, No. 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั �งนี � ดงันี �
I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั �งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้

Grant my/our Proxy the rights in relation to the total number of voting shares that I/we hold
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

Grant my/our Proxy the rights in relation to the following:
  หุ้นสามญั              หุ้น          และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสยีง 

ordinary share of shares and have the rights to vote equal to votes

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

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนทั �งหมด เสยีง 
Total voting rights of votes

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

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

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

วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

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

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

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

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

transaction of the Company
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเติมวัตถปุระสงค์ของบริษัทฯ
Agenda item no. 4 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives

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

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

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
Agenda item no. 5 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association

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

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

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที� 6 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item no. 6 To consider other matters (if any)

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

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

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี �ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
If the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and
not made on my/our behalf as the Company’s shareholder.

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is
any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.
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กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

(...…………………...…………………….)

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

(...…………………...…………………….)

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

(...…………………...…………………….)

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

(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี � ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั �น
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed
a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:
(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

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

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

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and vote. The shareholder cannot split his/her
votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment
to Proxy Form C. enclosed herewith.
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C.

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือ หุ้น ครั �งที� 1/2562 ในวันที�  4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที� 3/250
ซอยมหาดเลก็หลวง 2 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on July 4, 2019 at 15.00 h. at Paploen Room, Hansar Hotel Bangkok,
No. 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting
may be held.

-----------------------------------------------------------------------

วาระที� เรื�อง
Agenda item no. Re :

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

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

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที� เรื�อง
Agenda item no. Re :

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

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

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที� เรื�อง
Agenda item no. Re :

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

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

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที� เรื�อง
Agenda item no. Re :

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

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

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

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมเพื�อให้ท่านลงนาม

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

ต่างประเทศ และแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะ 

แบบ ค. โดยบริษัทฯ เสนอแนะให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบคุะแนนเสียงสําหรับแตล่ะวาระการประชุม 

ในกรณีที�ท่านเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่าย

เลขานกุารบริษัทของบริษัทฯ ภายในวนัที� 28 มิถนุายน 2562 

การลงทะเบียน และเอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม

เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย 

บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื�อเข้าประชุมในวันจัดประชุมได้ตั �งแต่เวลา 14.00 น.  

โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชมุพร้อมกบัเอกสารประกอบ

อื�น ๆ ดงัตอ่ไปนี � มาแสดง ณ จดุลงทะเบียน 

 ผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีมาประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 

บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวต่างชาต)ิ ของผู้ถือหุ้น  

2. กรณีมอบฉันทะ 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) หนังสือมอบฉนัทะซึ�งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนัง สือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ )  ของผู้ ถือหุ้ น  และของ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
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 ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีกรรมการผู้มีอํานาจมาประชุมด้วยตนเอง

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 

บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจ  

(ค) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อน 

วนัประชมุ ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ

2. นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(ข) หนังสือมอบฉนัทะซึ�งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 

บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจ และของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ง) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อน 

วนัประชมุ ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ

 ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น

1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ�งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

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

ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที�ของหนังสือ

มอบฉนัทะดงักลา่ว 

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

วันประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ�งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้ มี อํานาจ 

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจ 

กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

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

ชาวตา่งชาต)ิ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ 

และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

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

ชาวตา่งชาติ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น 

(ก) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือ 

มอบฉนัทะแทน 

(ข) กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นบคุคลธรรมดา

- สําเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ ถือหุ้ น และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มี อํานาจ

กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นนิตบิุคคล

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ ถือหุ้น ซึ�งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม 

ผู้ ถือหุ้น ซึ�งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจเป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน 

(Custodian)

- สําเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนังสือมอบอํานาจ 

และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian)

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที�จัดทําขึ �นในต่างประเทศควร 

มีการรับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพับลคิ
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท พลาสตคิ และหบีห่อไทย จาํกัด (มหาชน) 
เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที� 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี�เดือนนบัแต่วนัที�สิ �นสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว ให้เรียกว่า “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้น้อยกว่า 

หนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคนซึ�งมีหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

หนึ�งในสบิของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว  

ซึ�งคณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�งเดือนนบัแต่วนัได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�อนัเป็นที�ตั �งสํานักงานของบริษัท หรือจงัหวัดใกล้เคียง หรือ

ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกําหนด

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

วาระการประชมุ และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�อง

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

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าว 

นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุ ไม่น้อยกว่าสามวนั 

ข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื�นออกเสียงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทําเป็นหนังสือ

ตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที�

ประชมุกอ่นผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

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

หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวน

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

ประชมุไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม

นั �นเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และ

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั �งหลังนี �ไม่บังคับว่า

จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชมุจนล่วงเวลานัดไปแล้ว

ครึ�งชั�วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชมุหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัหิน้าที�ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ�งมีหนึ�งคะแนน เว้นแต่กรณีที�บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้ 

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั 

มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นนั �นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาด

ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั �งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แกบุ่คคลอื�น

(ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

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

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกจิของบริษทั

(จ) การเข้าร่วมกิจการกบับคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั

(ฉ) การแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 

(ช) การเพิ�มทนุ หรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท 

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

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชมุแสดงว่าในรอบปีที�ผ่านมากิจการของบริษัทได้

จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร (ถ้ามี) 

(4) เลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ

(5) แต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื�น 
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แผนที�แสดงสถานที�ประชุม

ห้องพาเพลนิ โรงแรมหรรษา กรุงเทพ 
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