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ที่ TPAC 02/2564 

 28 กมุภาพนัธ ์2565 

เรื่อง  แจง้มติการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  1. สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งธุรกิจของบรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 
   2. ตารางสรุปการแกไ้ขเอกสารวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ 

ตามที่ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2565 ณ 

วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2565 โดยมีมติที่ส  าคญั ดงันี ้

1. อนมุตัิการเขา้ท า (1) สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายธุรกิจฉบบัลงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ (2) สญัญา
แกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาจองซือ้หุน้และระหว่างผูถื้อหุน้ฉบับลงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ฉบับท่ี 1) (รวมเรียกว่า 
“สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม”) ซึ่งเก่ียวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื ้อธุรกิจของ M/s Skypet Polymers โดย TPAC 
Packaging India II Private Limited ตามที่ ได้เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่ อ                      
วนัที่ 4 มกราคม 2565 ทัง้นี ้การเขา้ท าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
เพิ่มเติมในการเขา้ซือ้ธุรกิจของ M/s Skypet Polymers โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม [เอกสารแนบ 1.] 

2. อนมุตัิการแต่งตัง้ประธานกรรมการของบรษิัท โดยแต่งตัง้ นาย ยาโชวาดนั โลเฮีย แทน นายเควิน คมูาร ์ชารม์า 
ตามตารางดา้นล่าง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2565 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งปัจจบุนั ต าแหน่งใหม ่

นายเควิน คมูาร ์ชารม์า ประธานกรรมการ และประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัท 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัท 

และกรรมการ 

นาย ยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการ ประธานกรรมการ 

 
3. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบั และบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ [เอกสารแนบ 2.] 
4. อนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม 2564 



 

2 

5. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.141 บาท รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายประมาณ 46 ลา้นบาท โดยวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ใน
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับผลการ
อนมุตัิจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

6. อนมุตัิใหจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชมุผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 23 มีนาคม 2565 (Record Date) เพื่อใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ ในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดวาระ ดงัต่อไปนี ้
วาระที่ 1 สารจากประธานกรรมการ 

วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 ที่ประชมุเมื่อวนัที่ 
28 พฤษภาคม 2564 

วาระที่ 3 เพื่อแจง้ใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบรษิัทฯ 

วาระที่ 4 พิจารณารบัรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และพิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของบรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
และการจ่ายเงินปันผล 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทประจ าปี 2565 

วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

วาระที่ 9 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเอกสารวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ 

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถา้มี) 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายเควิน คมูาร ์ชารม์า) 

 ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัท 



สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงธุรกิจของบริษทั พลาสติค และหบีห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1)  
(แก้ไขเพิ่มเติม) 

4 มกราคม 2565 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 
30 ธันวาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติ (1) การเขา้ซือ้ธุรกิจโดย TPAC Packaging India II Private Limited1 (“ผู้ซื้อ”) (บริษัทที่
จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุน้ทัง้หมดโดย TPAC Packaging India Private Limited 
(“TPAC India”) ทั้งนี ้TPAC India เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ทั้งหมด) จาก M/s Skypet Polymers (“ผู้ขาย”) และ (2) 
การออกหุน้ใหม่โดยผูซ้ือ้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายหนึ่งของผูข้าย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ผูซ้ือ้จะเขา้ซือ้ธุรกิจของผูข้าย ซึ่งเป็นหา้งหุน้ส่วนที่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย โดยประกอบ

ธุรกิจการผลิต ด าเนินการ และคา้ การขึน้รูปพลาสติก ขวดพลาสติก และผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยการ

เขา้ซือ้ธุรกิจดงักล่าวจะรวมถึงการเขา้ซือ้ทรัพยสิ์น หนีสิ้น เอกสาร และบนัทึกต่าง ๆ สิทธิ เอกสารแสดงสิทธิ 

รวมถึงผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้ง (ดงัปรากฎรายละเอียดตามขอ้ 4) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการเข้าซือ้ธุรกิจ”) 

โดยค่าตอบแทนทั้งหมดในการเขา้ท าธุรกรรมจะมีจ านวนไม่เกิน 1,030 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากับประมาณ 

484.1 ลา้นบาท2 (“ค่าตอบแทนสูงสุดในการเข้าท าธุรกรรม”) 

ในการนี ้ผูซ้ือ้ตกลงจะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูข้ายในวนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ์(ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามขอ้ 1) จ านวนประมาณ 650 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากบัประมาณ 305.5 ลา้นบาท (“ค่าตอบแทนทีช่ าระ 

ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ”์) ซึ่งค านวณจากราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ (ดงัรายละเอียดปรากฎตามขอ้ 3.2) 

หักดว้ย เงินจ านวน 121.25 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากับประมาณ 56.99 ลา้นบาท (“ค่าตอบแทนที่ค้าง

ช าระ”) โดยผูซ้ือ้จะช าระค่าตอบแทนที่คา้งช าระดงักล่าวพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.5 ใหแ้ก่ผูข้ายใน

วนัที่ครบก าหนด 2 ปี นบัจากวนัท่ีธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ ์("วันที่ช าระค่าตอบแทนส่วนทีค่งค้าง”) อย่างไร

ก็ตาม ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงว่าจะปรบัราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ใหเ้ป็นราคาซือ้ขายที่แทจ้รงิโดยอา้งอิงจากวิธีการ

ปรบัราคา (ดงัรายละเอียดปรากฎตามขอ้ 3.2) โดยราคาซือ้ขายที่แทจ้ริงดงักล่าวอาจมีจ านวนสงูกว่า (แต่

ไม่เกินจ านวนค่าตอบแทนสงูสดุในการเขา้ท าธุรกรรม) หรือต ่ากว่าราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ ดงันัน้ ผูซ้ือ้อาจตอ้ง

ช าระราคาซือ้ขายธุรกิจเพิ่มเติมหรืออาจไดร้บัช าระราคาซือ้ขายธุรกิจคืนในภายหลงั 

 
1 การจัดตั้งบริษัทผูซ้ือ้ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2564 และเปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวนัเดียวกนั 
2 อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกลุรูปีอินเดียและสกลุเงินบาทตามที่ระบใุนสารสนเทศฉบบันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการอา้งอิงเท่านัน้ โดยอา้งอิง
จากอตัราขายเฉลี่ยของอตัราแลกเปลีย่นที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2564 โดย 1 บาท  มีมลูค่าเท่ากบั 0.47 
รูปีอินเดีย 
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2. ผูซ้ือ้มีความประสงคท์ี่จะออกและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวน 500,000 หุน้หรือเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของจ านวนหุน้

ช าระแลว้ทั้งหมดของผูซ้ือ้ภายหลังเพิ่มทุน ซึ่งมีมูลค่าหุน้ละ 10 รูปีอินเดีย หรือประมาณเท่ากับ 4.70 บาท 

ให้แก่ Mr. S. Selvaraj (หุ้นส่วนรายหนึ่งของผู้ขายซึ่งมีผลประโยชนใ์นการเป็นหุ้นส่วน อันไดแ้ก่ ความเป็น

เจา้ของและการแบ่งก าไรขาดทุน (Partnership Interest) ("ความเป็นหุ้นส่วน”) ของผูข้าย ในสดัส่วนรอ้ยละ 

20 ของผลประโยชนใ์นการเป็นหุน้ส่วนทัง้หมดของผูข้าย) ในราคาจองซือ้หุน้รวมไม่เกิน 5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ

เท่ากับประมาณ 2.35 ลา้นบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการออกหุ้น”) ทัง้นี ้การเขา้ท าธุรกรรมการออกหุน้ให ้

Mr. S. Selvaraj เขา้มาเป็นหุน้ส่วนทางกลยุทธ ์(Strategic Partner) ในผูซ้ือ้ เพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจของผูซ้ือ้

เป็นไปอย่างราบรื่นภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจเสรจ็สมบรูณ ์อย่างไรก็ตาม การออกและจดัสรร

หุน้ดังกล่าวขึน้อยู่กับความส าเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน อันไดแ้ก่ การเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจเสร็จ

สมบรูณ ์และ การไดร้บัอนมุตัิจากผูใ้หกู้ข้องผูซ้ือ้ (ดงัรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 3.1) 

 (ธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจและธุรกรรมการออกหุน้ รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”) 

ทั้งนี ้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่   
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”)  

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินที่สอบทานแลว้ของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาทางบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 และ งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของผูข้าย ส าหรบัรอบระยะเวลาทาง
บัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยส์ุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดผ้ลลัพธ์สูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 
20.97 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยร์ายการอื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุม
คณะกรรมการในครัง้นี ้อนัไดแ้ก่ การจดัตัง้บริษัทผูซ้ือ้เพื่อเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2564 เมื่อวนัที่ 10 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีขนาดรายการที่ค  านวณตามเกณม์ลูค่ารวมของส่ิง
ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 0.32 ดงันัน้ ภายหลงัจากรวมขนาดรายการเขา้กบัรายการไดม้าของบรษิัทฯ ในระยะเวลาหกเดือน 
ขนาดรายการสงูสดุจะเป็นเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (NTA) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 20.97 

นอกจากนี ้ธุรกรรมการออกหุ้นเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยต์ามประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไป โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลว้ของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาทาง
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดผ้ลลพัธ์สงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 
4.19 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ ผ่านมาก่อนการประชุม
คณะกรรมการในครัง้นีแ้ต่อย่างใด 
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ดงันัน้ ธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจจึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากบัหรือสงูกว่า
รอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และจดัส่งหนงัสือเวียนซึ่งประกอบดว้ยขอ้มลูตามที่ก าหนดในประกาศรายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ อย่างไรก็ตาม 
ส าหรบัธุรกรรมการออกหุน้นัน้ เนื่องจากมีขนาดรายการนอ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไม่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
ในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอแจง้สารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปดงัต่อไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

ภายหลงัจากที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติอนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรม ผูซ้ือ้คาดว่าจะเขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขาย
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจ (“สัญญาซื้อขายธุรกิจ”) กับผูข้าย และคู่สัญญาอื่น ภายในวันที่ 4 มกราคม 
2565 (ผูซ้ือ้ไดล้งนามในสัญญาซือ้ขายธุรกิจแลว้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564) นอกจากนี ้คู่สัญญาจะมีการเขา้ลงนามใน
สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายธุรกิจเพื่อแกไ้ขวนัที่ธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ ์จากเดิมซึ่งคาดว่าจะเสรจ็สมบรูณภ์ายใน 90 วนั 
นบัจากวนัที่เขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายธุรกิจ เป็นวนัที่ 5 พฤษภาคม 2565 ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้
สัญญาซือ้ขายธุรกิจเป็นผลส าเร็จ หรือถือว่าเป็นผลส าเร็จ หรือไดร้บัการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และไดม้ีการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในการท าให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซือ้ขายธุรกิจแล้ว (“วันที่ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณ”์) ทัง้นี ้ผูซ้ือ้คาดว่าจะเขา้ลงนามในสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายธุรกิจในวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2565 

2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทฯ 

คู่สัญญาฝ่ายผู้ซือ้ : 1. ผูซ้ือ้ ในฐานะผูซ้ือ้ธุรกิจ 

2. TPAC India ในฐานะผูก้่อตัง้ผูซ้ือ้ 

คู่สัญญาฝ่ายผู้ขาย : 

 

1. M/s Skypet Polymers ในฐานะผูข้ายธุรกิจ 

2. Mr. S. Selvaraj (มีความเป็นหุน้ส่วนของผูข้าย ในสดัส่วนรอ้ยละ 20) 

3. Mrs. S. Manimekalai (มีความเป็นหุน้ส่วนของผูข้าย ในสดัส่วนรอ้ยละ 20) 
และ 

4. Mrs. S. Shanthi (มีความเป็นหุน้ส่วนของผูข้าย ในสดัส่วนรอ้ยละ 60) 

(คู่สญัญาในขอ้ 2 - 4 ขา้งตน้ รวมเรียกว่า “หุ้นส่วนของผู้ขาย”)  

ความสัมพนัธก์ับ
บริษัทฯ 

: ผู้ขาย และหุ้นส่วนของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจดงักล่าว
จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะทั่วไป 
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ในการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจ ผูซ้ือ้จะเขา้ท าสัญญาซือ้ขายธุรกิจ และสัญญาจองซือ้หุน้และระหว่าง 

ผูถื้อหุน้กับ Mr. S. Selvaraj (“สัญญาจองซือ้หุ้นและระหว่างผู้ถือหุ้น”) ซึ่งเป็นสญัญาอื่นที่เกิดจากการเขา้ท าธุรกรรม

การเข้าซือ้ธุรกิจ แต่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจ ทั้งนี ้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส  าคัญของสัญญา

ดงักล่าว มีดงันี ้

สัญญาซือ้ขายธุรกิจ 

เงือ่นไขบังคับก่อนทีส่ าคัญ : 1) ผูข้ายและหุน้ส่วนของผูข้ายจะตอ้งยืนยนัว่าไม่มีเหตุการณท์ี่
จะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ
ของผูข้าย หรือต่อความสามารถของหุน้ส่วนของผูข้ายในการ
ปฏิบตัิตามสญัญาซือ้ขายธุรกิจ 

2) ผูข้ายจะตอ้งไดร้บัความยินยอม และ/หรือ การยืนยนั จากผูใ้ห้
กู ้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการช าระเงินกูก้่อนก าหนด การปลด
หลกัประกนั และการโอนทรพัยสิ์นในธุรกิจ 

3) ผูข้ายจะตอ้งไดร้บัความยินยอม หรือการไม่มีขอ้คัดคา้นเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งในการโอน
ธุรกิจของผูข้าย 

4) ผูข้ายจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากพนกังานของผูข้ายในการ
ตอบรบัขอ้เสนอการจา้งงานของผูซ้ือ้ 

5) ผู้ขายจะตอ้งตกลงเนือ้หาของสัญญาจ้างงานของพนักงาน
และสญัญาว่าจา้งบคุคลภายนอกกบัผูซ้ือ้ 

6) ผูข้ายจะตอ้งจดัใหเ้จา้ของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ธุรกิจของผูข้าย ณ 
ปัจจบุนั เขา้ท าสญัญาเช่าใหม่ 

7) ผูซ้ือ้ TPAC India และ Mr. S. Selvaraj จะตอ้งเขา้ลงนามใน
สญัญาจองซือ้หุน้และระหว่างผูถื้อหุน้ 

หน้าที่ในการท าให้ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณท์ีส่ าคัญ 

: 1) ผูข้ายตอ้งส่งมอบหนังสือที่ยืนยันว่าค ารบัรองของผูข้ายและ
หุน้ส่วนของผูข้ายที่ใหไ้วเ้ป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ
ในวนัท่ีธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ ์

2) ผู้ขายต้องส่งมอบ และจัดให้มีการส่งมอบ สัญญาที่มีการ
แปลงหนีใ้หม่หรือโอนสิทธิเรียกรอ้งใหแ้ก่ผูซ้ือ้ รวมถึง ตอ้งโอน
ลกูหนีก้ารคา้ ทรพัยสิ์น และหนีสิ้นที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

3) ผูข้ายจะตอ้งยื่นค ารอ้งต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งในการ
โอนกรรมสิทธ์ิในเครื่องหมายการคา้ของผูข้าย 
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4) เมื่อข้อก าหนดทั้งหมดในการท าธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ได้
ด  าเนินการส าเร็จแลว้ ผู้ซือ้ตอ้งช าระค่าตอบแทนที่ช าระ ณ 
วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ ์(ดงัปรากฎรายละเอียดตามขอ้ 3.2) 
ใหแ้ก่ผูข้าย 

วันสุดท้ายส าหรับการเข้าท า
ธุรกรรม 

: วนัที่ 5 พฤษภาคม 2565 

การไม่ค้าขายแข่ง : ผูข้ายและหุน้ส่วนของผูข้ายรบัรองว่า ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจาก
วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายและหุ้นส่วนของผู้ขายจะไม่ท า
การคา้แข่งในธุรกิจเก่ียวกับการขึน้รูป (preform) และบรรจุภัณฑ์ 
(container) ตามที่ไดต้กลงกนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

สัญญาจองซือ้หุ้นและระหว่างผู้ถือหุ้น 

ผู้ซือ้ TPAC India และ Mr. S. Selvaraj (“ผู้ลงทุน”) คาดว่าจะเข้าท าสัญญาจองซือ้หุ้นและระหว่างผู้ถือหุ้น  
ซึ่งเป็นสัญญาอื่นที่เกิดจากการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซือ้ธุรกิจ แต่ไม่เก่ียวข้องกับธุรกรรมการเข้าซือ้ธุรกิจ  
ในวนัเดียวกับวนัที่เขา้ท าสญัญาซือ้ขายธุรกิจ (ผูซ้ือ้ไดล้งนามในสญัญาจองซือ้หุน้และระหว่างผูถื้อหุน้แลว้เมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564) นอกจากนี ้คู่สัญญาจะมีการเขา้ลงนามในสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาจองซือ้หุน้และ
ระหว่างผูถื้อหุน้ ฉบบัที่ 1 เพื่อแกไ้ขขอ้ตกลงบางประการ โดยคาดว่าจะมีการเขา้ลงนามในสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม
ดงักล่าวในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565 ทัง้นี ้ขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่ส  าคญัของสญัญาจองซือ้หุน้และระหว่างผูถื้อ
หุน้ รวมทัง้ของสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาจองซือ้หุน้และระหว่างผูถื้อหุน้ มีดงันี ้ 

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญใน
การออกหุ้น 

: 1) ธุรกรรมภายใตส้ญัญาซือ้ขายธุรกิจเสรจ็สมบรูณ ์

2) ผูใ้หกู้ข้องผูซ้ือ้ตอ้งอนุมตัิการออกและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่
ผู้ลงทุน รวมถึงการแต่งตัง้กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อโดย 
ผูล้งทนุ 

เงื่อนไขบงัคบัก่อนขา้งตน้จะตอ้งเป็นผลส าเร็จภายใน 7 วนัท าการ 
นบัจาก (1) ธุรกรรมภายใตส้ญัญาซือ้ขายธุรกิจเสร็จสมบูรณ ์หรือ 
(2) เมื่อพ้นก าหนดวันสุดท้ายส าหรับการเข้าท าธุรกรรมภายใต้
สญัญาซือ้ขายธุรกิจ แลว้แต่อย่างใดจะเกิดขึน้ก่อน 

หน้าที่ในการท าให้ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณท์ีส่ าคัญ 

: 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของผูซ้ือ้ตอ้งมีมติอนุมตัิ
การออกหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทนุ 

2) ผูล้งทุนตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นจ านวน 5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
เท่ากบัประมาณ 2.35 ลา้นบาท 

3) TPAC India และผูล้งทนุตอ้งใหเ้งินกูใ้หแ้ก่ผูซ้ือ้เป็นจ านวนเงนิ 
356 ล้านรูปีอินเดีย และ 89 ล้านรูปีอินเดีย ตามล าดับ หรือ
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เท่ากับประมาณ 167.32 ล้านบาท และ 41.83 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

คณะกรรมการและประธาน
กรรมการ 

: 1) คณะกรรมการของผูซ้ือ้ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่เกิน 
15 ราย แต่ไม่นอ้ยกว่า 6 ราย โดยผูล้งทนุมีสิทธิเสนอชื่อบคุคล
เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (“กรรมการผู้ลงทุน”) 
จ านวน (ก) 2 ราย ในกรณีที่ผูล้งทนุถือหุน้อย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 
หรือ (ข) 1 ราย ในกรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้นอย่างน้อยรอ้ยละ 5 
ทั้งนี ้ไม่ว่ากรณีใด จ านวนกรรมการที่ไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตัง้โดย TPAC India จะตอ้งมีจ านวนขา้งมากเสมอ  

2) ประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการผู้ลงทุน โดยประธาน
กรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

องค์ประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

: 1) องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการของผู้ซื ้อ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนอย่างน้อย 4 ราย โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องเก่ียวกับขอ้สงวน (ดงัมี
รายละเอียดปรากฎดา้นล่างนี)้ จะตอ้งมีกรรมการผู้ลงทุนเขา้
รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ย 1 ราย 

2) กรรมการแต่ละรายมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและมติของ
ที่ประชมุคณะกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ 

3) ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบและมีการเล่ือนประชุมออกไป  
ให้องค์ประชุมของการประชุมที่เล่ือนออกไปนี ้ ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 4 ราย ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาขอ้
สงวนและมีกรรมการผูล้งทนุเขา้รว่มประชมุในการประชมุหรือไม่ 

4) หา้มมิใหม้ีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับขอ้สงวน เวน้แต่ ไดร้บัการ
อนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก TPAC India และผูล้งทนุ 

องคป์ระชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 

: 1) องคป์ระชุมของการประชมุผูถื้อหุน้รวมถึงในกรณีที่มีการเล่ือน
การประชุม ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด (อัน
ไดแ้ก่ ตอ้งมีผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 2 รายเขา้รว่มประชมุ) 

2) มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(อนัไดแ้ก่ ในกรณีมติในเรื่องทั่วไป จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
ข้างมาก และในกรณีมติพิเศษ จะต้องได้รับคะแนนเสียง
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 75) 
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3) หา้มมิใหม้ีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกบัขอ้สงวน เวน้แต่ ไดร้บัการ
อนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก TPAC India และผูล้งทนุ 

ข้อสงวนทีส่ าคัญ (Key Reserve 
Matters) 

: 1) การแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือบรคิณหส์นธิของผูซ้ือ้ 

2) การตัง้บรษิัทย่อย หรือการท ากิจการรว่มคา้ของผูซ้ือ้ 

3) การลงมติเพื่อเลิกกิจการผูซ้ือ้ หรือ การเขา้ท าขอ้ตกลงใด ๆ กับ
เจา้หนี ้หรือการควบรวมธุรกิจหรือกิจการของผูซ้ือ้ 

4) การเขา้ซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีมูลค่ามากกว่า 10 ลา้น
รู ปีอินเดี ย หรื อเท่ ากับประมาณ 4.7 ล้านบาท  โดยมี
วตัถปุระสงคน์อกเหนือจากการใชใ้นธุรกิจ 

5) การเปล่ียนแปลงธุรกิจของผูซ้ือ้ หรือ การเพิ่มธุรกิจของผูซ้ือ้ที่
ส  าคญั หรือการขยายธุรกิจของผูซ้ือ้นอกประเทศอินเดีย 

6) การใหเ้งินกู ้ค  า้ประกนั หรือการชดใชค้่าเสียหายใด ๆ โดยผูซ้ือ้
ที่มีมลูค่ามากกว่า 10 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากับประมาณ 4.7 
ลา้นบาท ท่ีไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ 

7) การเขา้ไปมีผลประโยชน์ที่ส  าคัญในบริษัท หา้งหุน้ส่วน หรือ
กิจการอื่นใด หรือการควบรวมธุรกิจหรือกิจการของผู้ซือ้กับ
บรษิัท หรือหา้งหุน้ส่วนอื่น 

8) การก่อใหเ้กิดรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเกินกว่า 150 ลา้นรูปี
อินเดีย หรือเท่ากับประมาณ 70.5 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 
ใด ๆ 

ข้อจ ากัดการโอนหุ้น : หา้มผูล้งทุนโอน หรือ ก่อภาระผูกพนัในหุน้ที่ตนถือไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม ภายในระยะเวลา 7 ปี นบัจากวนัที่ผูล้งทุนเขา้เป็นผูถื้อ
หุ้นของผู้ซื ้อภายใต้สัญญาจองซื ้อหุ้นและระหว่ างผู้ ถื อหุ้น 
(“ระยะเวลาห้ามโอนหุ้น”) เว้นแต่ไดร้ับความยินยอมจาก TPAC 
India เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

สิทธิในการซือ้หุน้กอ่น (Right of 
First Offer) 

: ภายหลงัจากพน้ระยะเวลาหา้มโอนหุน้ หากผูล้งทนุประสงคจ์ะโอนหุน้
ที่ตนถือทัง้หมดหรือบางส่วน ผูล้งทุนตอ้งเสนอขายหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ 
TPAC India ก่อน 

สิทธิในการบังคับขายหุ้น (Drag 
Along Right) 

: ในกรณี TPAC India ประสงคจ์ะขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลภายนอก TPAC 
India มี สิ ทธิ ในการบั งคับให้ผู้ ลงทุ นขายหุ้ น ของตนให้ แก่
บคุคลภายนอก 
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สิทธิในการขายหุน้ร่วม (Tag 
Along Right) 

: ในกรณี TPAC India ประสงคจ์ะขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ผูล้งทุน
มีสิทธิในการขายหุน้ของตนไปพรอ้มกับการขายหุน้ของ TPAC India 
ใหแ้ก่บคุคลภายนอก 

สิทธิในการซื้อและขายหุ้น (Call 
option and put option) 

: (ก) ภายในระยะเวลา 60 วนัหลงัจากการจดัท างบการเงินประจ าปี
ในปีที่ 4, 5, 6 และ 7 ของผูซ้ือ้ นบัจากวนัที่ผูล้งทุนไดเ้ขา้เป็นผูถื้อ
หุ้น ในผู้ซื ้อภายใต้สัญญาจองซื ้อหุ้นและระหว่ างผู้ ถือหุ้น  
("ระยะเวลาแรก”) TPAC India มีสิทธิในการซือ้หุน้ทัง้หมดจากผู้
ลงทุน และผู้ลงทุนมี สิทธิขายหุ้นทั้งหมดให้แก่  TPAC India  
และ (ข) ในเวลาใด ๆ ภายหลังจากพ้นก าหนดระยะเวลาแรก  
("ระยะเวลาที่สอง”) หาก TPAC India และผูล้งทุนตกลงร่วมกัน
ได ้TPAC India อาจเสนอซือ้หุน้ทั้งหมดจากผูล้งทุน และผูล้งทุน
อาจขายหุน้ทัง้หมดใหแ้ก่ TPAC India 

ทัง้นี ้การซือ้ขายหุน้ภายในระยะเวลาแรก จะตอ้งซือ้ขายในราคาที่ 
7 เท่าของก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงินและค่าใชจ้่าย ภาษีเงินได ้
ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย จากการด าเนินงานปกติ 
(Normalized EBITDA) และการซื ้อขายหุ้นในระยะเวลาที่สอง 
จะต้องซื ้อขายในราคาตลาดยุติ ธรรม  (Fair Market Value)  
ที่ประเมินโดยส านกังานบญัชีที่มีชื่อเสียง 

การไม่ค้าขายแข่ง : ผูล้งทุนตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ  
ผู้ซื ้อ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมภายในระยะเวลา 5 ปี  
นบัจากวนัที่ผูล้งทนุไม่ไดถื้อหุน้ในบรษิัทผูซ้ือ้ 

3.2 ขนาดของรายการ 

ตามสัญญาซือ้ขายธุรกิจ ผู้ขายและผู้ซือ้ตกลงว่าค่าตอบแทนส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจจะมี
จ านวนเท่ากบัราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ (“ราคาซือ้ขายเบือ้งต้น”) หลงัจากที่มีการปรบัราคาตามวิธีการปรบัราคา (ตามที่นิยาม
ไวด้า้นล่างนี)้  

ราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ค านวณมาจากสตูรดงัต่อไปนี:้  

(ก) มูลค่าของกิจการ (Enterprise Value) ของผูข้าย ซึ่งเท่ากับจ านวน 970 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากับประมาณ 
455.9  ลา้นบาท หักด้วย (ข) ประมาณการหนีสิ้นสุทธิ (Estimated Net Debt) บวก (ค) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเบือ้งต้น 
(Initial Net Working Capital) และ หักด้วย (ง) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป้าหมายเบื ้องต้น (Initial Target Net Working 
Capital) ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 245 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากับประมาณ 115.15 ลา้นบาท โดยผู้ขายจะประเมินมูลค่าของ
รายการตามขอ้ (ข) (ค) และ (ง) และผูซ้ือ้จะตอ้งเห็นชอบกบัมลูค่าดงักล่าวก่อนวนัที่ธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ ์
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คู่สัญญาตกลงว่าจะปรับราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ภายใตเ้งื่อนไขและข้อก าหนดของสัญญาซือ้ขายธุรกิจจาก 
(ก) ผลต่างระหว่างประมาณการหนีสิ้นสทุธิ กับหนีสิ้นสทุธิที่ผ่านการสอบทานแลว้ ณ วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ์และ (ข) 
ผลต่างระหว่าง (1) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเบือ้งตน้ หักด้วย เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป้าหมายเบือ้งตน้  กับ (2) เงินทุน
หมนุเวียนสทุธิที่ผ่านการสอบทานแลว้ ณ วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หักด้วย เงินทุนหมนุเวียนสทุธิเป้าหมายที่ผ่านการ
สอบทานแลว้ ณ วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีจ านวนเท่ากบั 245 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากับประมาณ 115.15 ลา้นบาท 
(“วิธีการปรับราคา”) 

ในการนี ้ผูซ้ือ้ตกลงจะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูข้ายในวนัท่ีธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ ์ในจ านวนค่าตอบแทนที่ช าระ ณ 
วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณซ์ึ่งเป็นจ านวนประมาณ 650 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากบัประมาณ 305.5 ลา้นบาท ซึ่งค านวณจาก
ราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ หกัดว้ย จ านวนค่าตอบแทนที่คา้งช าระ จ านวน 121.25 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากับประมาณ 56.99 
ลา้นบาท โดยผูซ้ือ้จะช าระค่าตอบแทนที่คา้งช าระดังกล่าวพรอ้มดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 5.5 ใหแ้ก่ผูข้ายในวันที่ช  าระ
ค่าตอบแทนส่วนที่คงคา้ง อย่างไรก็ตาม ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงว่าจะปรบัราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ใหเ้ป็นราคาซือ้ขายที่แทจ้รงิ
โดยอา้งอิงจากวิธีการปรบัราคา โดยราคาซือ้ขายที่แทจ้ริงดังกล่าวอาจมีจ านวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจ านวนค่าตอบแทน
สงูสดุในการเขา้ท าธุรกรรม) หรือต ่ากว่าราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ ดงันัน้ ผูซ้ือ้อาจตอ้งช าระราคาซือ้ขายธุรกิจเพิ่มเติมหรืออาจ
ไดร้บัช าระราคาซือ้ขายธุรกิจคืนในภายหลงั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเขา้ท าธุรกรรมจะเป็นจ านวนไม่เกิน 1,030 ลา้นรูปีอินเดีย 
หรือเท่ากบัประมาณ 484.1 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดค้  านวณขนาดรายการของธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจภายใตป้ระกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
โดยค านวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลว้ของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 
งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของผูข้าย ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

(1) ค านวณตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (NTA) 

ขนาดของรายการ = (NTA ของผูข้าย x 100%) x 100 

NTA ของบรษิัทฯ 

 = (125.44 ลา้นบาท x 100%) x 100 

598.20 ลา้นบาท  

 = 20.97% 

(2) ค านวณตามเกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 

ขนาดของรายการ = (ก าไรสทุธิของผูข้าย x 100%) x 100 

ก าไรสทุธิของบรษิัทฯ 

 = (10.20 ลา้นบาท x 100%) x 100 
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144.45 ลา้นบาท 

 = 7.06% 

(3) ค านวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีจ่ายไป x 100 

สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 

 = 484.1 ลา้นบาท x 100 

7,253.10 ลา้นบาท 

 = 6.67% 

หมายเหต ุ บรษิัทฯ ใชค้่าตอบแทนสงูสดุจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจในการค านวณ
มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

(4) ค านวณตามเกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่ออกเพื่อช าระค่าสินทรพัย ์

เกณฑน์ีไ้ม่สามารถใชค้  านวณไดเ้นื่องจากผูซ้ือ้ไม่ไดอ้อกหุน้ใหม่เพื่อช าระราคา 

สรุปรายละเอียดของการค านวณขนาดรายการ 

เกณฑก์ารค านวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ) 
1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (NTA) 20.97 
2. เกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 7.06 
3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 6.67 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่ออกเพื่อช าระค่าสินทรพัย ์ ไม่สามารถใชค้  านวณได ้

ขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินที่สอบทานแลว้ของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาทางบญัชี
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ของผูข้าย ส าหรับรอบระยะเวลาทางบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 มีนาคม 2564 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ไดผ้ลลพัธ์สงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 20.97 นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์รายการอื่นในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการในครัง้นี ้ 
อนัไดแ้ก่ การจดัตัง้บรษิัทผูซ้ือ้เพื่อเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 
7/2564 เมื่อวนัที่ 10 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีขนาดรายการที่ค  านวณตามเกณม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 0.32 
ดงันัน้ ภายหลงัจากรวมขนาดรายการเขา้กับรายการไดม้าของบริษัทฯ ในระยะเวลาหกเดือน ขนาดรายการสงูสดุจะเป็น
เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (NTA) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 20.97 

ดงันัน้ ธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจจึงเป็นรายการประเภทท่ี 2 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากบัหรือสงูกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่ง
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หนังสือเวียนซึ่งประกอบดว้ยข้อมูลตามที่ก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4. รายละเอียดของธุรกิจทีไ่ด้มา 

 เมื่อธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจเสร็จสมบูรณ ์ผูซ้ือ้จะรบัโอนธุรกิจของผูข้ายซึ่งรวมถึงทรยัพสิ์น หนีสิ้น เอกสาร และ
บนัทึกต่าง ๆ สิทธิ เอกสารแสดงสิทธิ รวมถึงผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้ง ตามที่ก าหนดภายใตส้ญัญาซือ้ขายธุรกิจ ซึ่งขอ้มลูที่
ส  าคญัของผูข้าย มีดงันี ้

ชื่อ M/s Skypet Polymers 

ประเภทธุรกิจ ผลิต ด าเนินการ และค้า การขึ ้นรูปพลาสติก ขวดพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้ง 

ทีอ่ยู่ Plot No. 1/75 A, Pillayar Kovil Thottam, Mylampatty, Coimbatore – 641062, Tamil 
Nadu, India 

4.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ผูข้ายเป็นหา้งหุน้ส่วนที่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดยีเมื่อปี 2548 และมีสถานประกอบการ 3 แห่ง 
ตัง้อยู่ที่เมือง Coimbatore ในประเทศอินเดีย 

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัของผูข้ายส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564, 2563, และ 2562 
สรุปไดด้งันี ้ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน3  

 
3 ผลรวมที่แสดงในตารางอาจไม่ตรงกับผลบวกของตวัเลขในแต่ละรายการเนื่องจากตารางแสดงเฉพาะรายการที่ส  าคญั 

รายละเอียด 

หน่วย: ล้านรูปีอินเดีย หน่วย: ล้านบาท 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2564 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2563 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2562 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2564 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2563 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2562 

เงินสดและเงินฝากใน
ธนาคาร 

0.82 0.85 0.65 0.39 0.40 0.31 

ลกูหนีก้ารคา้ 177.91 177.76 169.21 83.62 83.55 79.53 

สินคา้คงเหลือ 103.71 101.97 12.00 48.74 47.93 5.64 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 257.31 265.82 147.69 120.94 124.93 69.41 
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งบก าไรขาดทนุ  

 

ความเป็นหุน้สว่น 

ชื่อ สัดสว่นของ 
ความเป็นหุน้ส่วน  

เงินมดัจ าและสนิทรพัยอ่ื์น 56.38 97.76 99.17 26.50 45.95 46.61 

รวมสินทรัพย ์ 596.13 644.16 428.72 280.18 302.76 201.50 

เจา้หนีก้ารคา้ 32.80 141.52 113.47 15.42 66.51 53.33 

เงินกูย้ืม 296.39 258.02 117.34 139.31 121.27 55.15 

รวมหนีสิ้น 329.19 399.54 230.81 154.72 187.78 108.48 

สินทรัพยสุ์ทธิ 266.93 244.63 197.91 125.46 114.97 93.02 

ทนุช าระแลว้ 20.00 20.00 20.00 9.40 9.40 9.40 

ก าไรสะสม 246.93 224.63 177.91 116.06 105.57 83.62 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 266.93 244.63 197.91 125.46 114.97 93.02 

รายละเอียด 

หน่วย: ล้านรูปีอินเดีย หน่วย: ล้านบาท 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2564 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2563 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2562 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2564 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2563 

สิน้สุดวันที ่
31 มีนาคม 

2562 

รายได ้ 718.12 718.20 648.93 337.51 337.55 305.00 

ตน้ทนุขาย 551.40 537.93 494.71 259.16 252.83 232.52 

ก าไรขัน้ตน้ 166.72 180.26 154.22 78.36 84.72 72.48 

รายไดอ่ื้น 4.29 2.91 6.21 2.02 1.37 2.92 

ค่าใชจ้่ายในการขายและ
จดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่าย
ในการบริหาร 

109.96 104.54 69.71 51.68 49.13 32.76 

ก าไรก่อนหักต้นทุนทาง
การเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ (EBIT) 

61.05 78.64 90.71 28.69 36.96 42.64 

ตน้ทนุทางการเงิน 31.30 24.62 15.00 14.71 11.57 7.05 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 8.05 10.59 23.40 3.78 4.98 11.00 

ก าไรสุทธิ  21.70 43.43 52.31 10.20 20.41 24.59 
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1. Mr. S. Selvaraj 20% 

2. Mrs. S. Manimekalai 20% 

3. Mrs. S. Shanthi  60% 

รวม 100% 

4.2 ธุรกิจทีไ่ด้มา 

ทรพัยสิ์น ความรบัผิด เอกสาร และบนัทึกต่าง ๆ สิทธิ เอกสารแสดงสิทธิ รวมถึงผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมด
ของผูข้าย 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงือ่นไขการช าระเงนิ 

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจจะไม่เกินค่าตอบแทนสูงสุดจากการเขา้ท าธุรกรรม
จ านวน 1,030 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากบัประมาณ 484.1 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 3.2  

5.2 เงือ่นไขการช าระเงนิ  

ผูซ้ือ้ตกลงจะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูข้ายในวนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ์ในจ านวนค่าตอบแทนที่ช าระ ณ วันท่ี
ธุรกรรมเสร็จสมบูรณซ์ึ่งค านวณจากราคาซือ้ขายเบือ้งตน้ หักดว้ย จ านวนเงินค่าตอบแทนที่คา้งช าระ โดยผูซ้ือ้จะช าระ
จ านวนเงินค่าตอบแทนที่คา้งช าระดงักล่าวพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.5 ใหแ้ก่ผูข้ายในวนัท่ีช าระค่าตอบแทนส่วนท่ี
คงคา้ง 

6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

มลูค่าของธุรกิจของผูข้ายที่ผูซ้ือ้จะไดม้าจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจจะมีมลูค่าเท่ากันกับมลูค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน ดงัรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 5.1  

7. เกณฑท์ีใ่ช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนของธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจ รวมถึงปัจจยัดงัต่อไปนี ้

1. มลูค่าของกิจการและหนีสิ้นของผูข้าย และ 

2. ราคาที่คู่สญัญาเจรจาตกลงรว่มกนั  

8. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

บริษัทฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจจะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัผลประโยชนแ์ละสามารถเขา้ถึงลกูคา้
ของบรษิัทฯ ไดด้ียิ่งขึน้ ดงันี ้
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1) จะเป็นการขยายกิจการบรรจภุณัฑพ์ลาสติกแข็งของบรษิัทฯ ในประเทศอินเดีย 

2) บรษิัทฯ จะบรรลเุป้าหมายในการขยายธุรกิจไปในภมูิภาคอินเดียตอนใต ้โดยปัจจบุนั บรษิัทฯ มีธุรกจิที่

ครอบคลมุเพียงในภาคตะวนัตกและภาคเหนือของประเทศอินเดยี 

3) จะท าใหบ้รษิัทฯ มีความหลากหลายเพิ่มขึน้ในธุรกจิโดยการเขา้ไปในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบับรรจภุณัฑน์ า้ 

รวมทัง้ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถเขา้ไปในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบับรรจภุณัฑส์รุา 

4) จะท าใหบ้รษิัทฯ มีความพรอ้มในการขยายธุรกจิในภมูิภาคอินเดียตอนใตใ้นอนาคต 

9. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ 

ผูซ้ือ้จะใชแ้หล่งเงินทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นหลกัในการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจ  

1) เงินกูจ้าก TPAC India และผูล้งทนุเป็นจ านวนเงินรวม 445 ลา้นรูปีอินเดีย หรือเท่ากบัประมาณ 209.15 ลา้น

บาท และ 

2) ในส่วนที่เหลือ ผูซ้ือ้จะใชเ้งินกูจ้ากธนาคารในประเทศอินเดีย โดยบรษิัทฯ จะเขา้ค า้ประกนัเงินกูด้งักล่าว 

ทัง้นี ้ตามรา่งขอ้ตกลงเบือ้งตน้ส าหรบัการกูย้ืมเงินจากทัง้สองแหล่ง ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเงื่อนไขใดที่จะกระทบต่อ
สิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในการกูย้ืมเงินดงักล่าวยังไม่เสร็จ
สมบรูณแ์ละอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ดงันัน้ หากมีขอ้ก าหนดหรือเงื่อนไขใดที่จะกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ บรษิัทฯ จะแจง้เรื่องดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ธุรกิจ เนื่องจากพิจารณาแลว้ เห็นว่า
การเขา้ท าธุรกรรมมีความเหมาะสม สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ในระยะยาว ตามเหตผุลที่ไดอ้ธิบายในขอ้ 8. ขา้งตน้ 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิัทตามที่ระบใุนขอ้ 10 ขา้งตน้ 

********************************************* 
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วัตถุประสงค์ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ที่เสนอให้มีการแก้ไข 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอให้มกีารแก้ไข 

4 กู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือ
สถาบันการเงินอื่น  และให้กู้ ยืมเงินหรือให้เครดิต 
ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้
การรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสาร 
ที่เปล่ียนมือได้อย่างอื่น  

กู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือ
สถาบนัการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการ
อื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้การรับ  
ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือได้
อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

6 เข้าเป็นหุ้ นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้ นส่วน 
และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ากดัอื่น 

เ ข้าเป็นหุ้ นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้ นส่วน  
และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด
อื่น  

9 ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป 
เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร เคร่ืองดื่ม สรุา เบียร์ 
บหุร่ี และเคร่ืองบริโภคอื่น 

ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป  
เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร เคร่ืองดื่ม สุรา เบียร์ 
บุหร่ี และเคร่ืองบริโภคอื่น 

18 ประกอบกิจการโรงสี โรงเล่ือย โรงงานไสไม้และอบไม้ 
โรงงานต่อตวัถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเคร่ือง
เคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอบพืช 
โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน า้มันพืช โรงงานกระดาษ 
โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงาน
ย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยาง
รถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลงึโลหะ โรงงาน
สงักะสี โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานสรุา โรงงาน
แก๊ส โรงงานบุหร่ี โรงงานน า้ตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใช้  
พลาสติค โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต
บานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต
เคร่ืองดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ 

ประกอบกิจการโรงสี โรงเล่ือย โรงงานไสไม้และอบไม้  
โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเคร่ือง
เคลือบ โรงงานผลิตเค ร่ืองปั ้นดินเผา โรงงานอบพืช  
โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน า้มันพืช โรงงานกระดาษ  
โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงาน 
ย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยาง
รถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงาน
สังกะสี โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงาน 
แก๊ส โรงงานบุหร่ี โรงงานน า้ตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใช้ 
พลาสติค โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต 
บานประตูและหน้าต่ า ง  โ ร ง งานแก้ว  โ ร ง งานผลิต 
เคร่ืองดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ 
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ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอให้มกีารแก้ไข 

22 ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนท์คลบั โบว์ล่ิง 
อาบอบนวด โรงภาพยนต์และโรงมหรสพอื่น สถานพัก
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน า้ 

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ล่ิง 
อาบอบนวด โรงภาพยนต์และโรงมหรสพอื่น สถานพกัตาก
อากาศ สนามกีฬา สระว่ายน า้ 

33 - บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมี
หรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) ต่อผู้
ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้ 
หรือในราคาสูงกว่าหรือต ่ ากว่าราคาที่ ตราไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออก
ตามกฎหมายดั งก ล่าวตลอดจนกฎหมายห รือ
กฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนัน้ 

34 - น าเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซือ้หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้  
และหลักทรัพย์อื่ นของบริษัทใด ๆ ซึ่ งตั ้งขึ น้เพื่ อ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่นและท าการ
ขาย จ าหน่าย หรือซือ้กลับคืนมาซึ่ งหลักทรัพย์ หุ้น 
พันธบัตร หุ้นกู้  และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านัน้ ยกเว้น
กิจการค้าหลักทรัพย์ 
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ข้อบังคับของบริษทัฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอให้มกีารแก้ไข 

4 
(วรรค
แรกและ
สาม) 

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั แต่ละหุ้นจะมีมลูค่าเท่ากนั 

... 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครัง้เดียวเต็มมูลค่า  
ผู้ จองหุ้ นหรือผู้ ซือ้หุ้ นจะขอหักกลบลบหนีก้ับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี ้โดยการ
ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลง
หนีเ้ป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละ
หุ้นจะมีมลูค่าเท่ากนั 

... 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า
ช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่น
นอกจากตัวเงนิ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นจะขอหกักลบลบหนี ้
กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี ้
โดยการออกหุ้นกู้ ใหม่เพื่อช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้าม
โครงการแปลงหนี ้เ ป็นทุน ซึ่ งได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

26/1 ในกรณี เ ป็นการประชุมคณะกรรมการ ผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่ เ ข้าร่วมประชุมทัง้หมด
จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม
อย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ใน
ที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยั ด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือ
ทัง้เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทัง้
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึก
ดั งก ล่าว  และระบบควบคุมการประชุม ต้องมี
องค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไปตามมาตราฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุม ผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด
จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม
อย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่
ใ นที่ ป ร ะ ชุ มแ ห่ ง เ ดี ย วกั น  ทั ้ง นี ้  ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท า
ผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยให้มี
การบันทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) 
ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา
ที่มีการประชุม รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการ
ประชุมต้องมีองค์ประกอบพื ้นฐานเป็นไปตาม
มาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศก าหนด 

การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถท าได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
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วิธีการที่ ก าหนดไ ว้ในกฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายก าหนด 

31 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ที่
ท ากับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงใน
บริษัทหรือบริษัทในเครือ 

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้
เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ท ากับ
บริษัทที่บริษัทท าขึน้ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือ
ลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือในกรณีที่จ านวน
หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท บริษัทย่อยหรือ
บริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจ านวนที่เพิ่มขึน้
หรือลดลง 

35 
(วรรค
สอง 

และเพิ่ม
ข้อความ
ในวรรค
สาม ส่ี 
และห้า) 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจ านวนหุ้น
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ายี่ สิบห้าคนซึ่งมีหุ้ น
รวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เ รียกประชุมไ ว้ ใ ห้ชัดเจนในหนัง สือดังกล่าว  ซึ่ ง
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน
หน่ึงเดือนนบัแต่วนัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่
น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซ่ึงมีหุ้น
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่ อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว  ซึ่ ง
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หน่ึงเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็
ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
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ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทัง้หลายซ่ึง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จ านวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ถือ
หุ้นซึ่ งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

35/1 - การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถท า
ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่ เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท า
ให้ เ ป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่
กฎหมายก าหนด 

36 
(เพิ่ม

ข้อความ
ในวรรค
สอง) 

- อน่ึง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้ นผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

39 ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ถ้า
ประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไป

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ถ้า
ประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไป
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แล้วคร่ึงชัว่โมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานใน
ที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

แล้วคร่ึงชั่วโมง  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมอยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

41 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามี ดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของ
บริษัทได้จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้ามี) 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่น ๆ 

กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามี ดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท
ได้จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร (ถ้ามี) และการ
จ่ายเงนิปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิ จ า รณ า แต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบัญชี  แ ล ะก า หนด
ค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื่น ๆ 

46 

(วรรค
สาม

และเพิ่ม
ข้อความ
ในวรรค
ส่ี) 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนี ้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นหรือคณะกรรการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัด้วย 

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนี ้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรการลงมติแล้วแต่กรณี  ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน
ด้วยและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
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การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึงเดือนนับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือ
หุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นัน้ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม
วันด้วย 
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หนังสือบริคณห์สนธขิองบริษทัฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข 

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอให้มกีารแก้ไข 

ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจี านวน 32 ข้อ รายละเอียดตาม
แบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 32 34 ข้อ รายละเอียด
ตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

 


