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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 2/2562  
บริษัท พลาสติค และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2562 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ไดจ้ัดขึน้เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุมแรมแบรนดท ์3 โรงแรมแรมแบรนดท ์(Rembrandt) 
เลขที่ 19 ซอยสขุมุวิท 18 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เร่ิมการประชุม 

นายธีรพล สญูพน้ไร ้ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารที่ประชุม โดยเลขานกุารที่ประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงขอ้มลู
ทั่วไปเก่ียวกบัจ านวนทนุและหุน้ของบรษัิทฯ ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน 255,000,000.00 บาท 

แบง่ออกเป็น 255,000,000 หุน้ 

ทนุช าระแลว้ 253,817,676.00 บาท 

เป็นหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ 253,817,676 หุน้ 

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

โดย ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 711 ราย 
แบ่งเป็นผูถื้อหุน้สญัชาติไทยจ านวน 703 ราย ถือหุน้รวมกนั 229,619,426 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 90.50 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้สญัชาติตา่งดา้วจ านวน 8 ราย ถือหุน้รวมกนั 24,198,000 หุน้ หรอืคิดเป็น
รอ้ยละ 9.50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ  

การประชุมในครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 138 ราย  
โดยเป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองจ านวน 41 ราย และเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้จ านวน 97 ราย นับจ านวนหุ้น 
ได้ทั้งสิน้ 218,473,123 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.07 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็น 
องคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บังคับขอ้ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุม 
ไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ั้งหมดของบรษัิทฯ 

นายเควิน คูมาร ์ชารม์า ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ท าหนา้ที่เป็นประธาน 
ที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดก้ลา่วเปิดการประชุม และแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และที่ปรกึษาของบรษัิทฯ  
ทีเ่ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเควิน คมูาร ์ชารม์า ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่บรษัิทฯ  

2. นายธีรวิทย ์บษุยโภคะ กรรมการ / กรรมการผูจ้ัดการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ
ประเทศไทย 

3. นายวีระศกัดิ ์สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

5. นายกรานต ์ฉายาวจิิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชารม์า กรรมการที่ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

7. นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการที่ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

8. นายอานิล กมุาร ์โคล ิ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายเทคนิค  

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรพงษ์ วฒุิพฤกษ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายการเงิน / เลขานกุารบรษัิทฯ 

2. นายคณิต ธนาวธิุไกร ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นายชาตร ีตระกลูมณีเนตร ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

3. นายธีรภทัร เกษมพนัธก์ลุ ที่ปรกึษาทางการเงินจากบรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ด  าเนินการประชุม  
โดยนายธีรวิทย ์บษุยโภคะ ไดข้อให ้นายธีรพล สญูพน้ไร ้เลขานกุารในที่ประชุม แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑก์าร
ออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ตามขอ้บงัคบัขอ้ 40 ของบรษัิทฯ เรือ่งการออกเสยีงลงคะแนน ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้
ที่ตนเองถืออยู ่โดยหนึง่หุน้เทา่กบัหนึง่เสยีง 

2. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช ้
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง โดยผูถื้อหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนท่ีจดุลงทะเบียนเขา้ประชมุ 

3. บรษัิทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยหรอื
งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ หากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสยีง 
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ใหท้่านลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนในวาระนั้น พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือก ากับ 
การออกเสียง แลว้ยกมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ  
ที่ออกเสยีงเห็นดว้ยไมต่อ้งสง่บตัรลงคะแนน โดยบรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่ไมไ่ดส้ง่
บตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นดว้ย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอให้ผูถื้อหุน้หรือ 
ผูร้บัมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นดว้ยท าเครื่องหมายเห็นดว้ยในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนน
ดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

4. กรณีผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดม้ีการลงคะแนนเสยีงไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ จะไมม่ีการแจก
บตัรลงคะแนน โดยบรษัิทฯ จะนบัคะแนนตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะที่มอบไวใ้หน้ัน้  

5. บตัรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบตัรเสีย จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน ยกเวน้ในวาระที่ 3 
และวาระที่ 4 ซึ่งจะน าบตัรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบตัรเสีย มานบัรวมเป็นฐานในการนบัคะแนน
เสยีงดว้ย 

6. กรณีที่จะถือเป็นบตัรเสยี คือ 

6.1 การลงคะแนนเสยีงเกินกวา่หนึง่ช่อง 

6.2 การแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) 

6.3 การลงคะแนนเสยีงโดยไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

6.4 กรณีขีดฆา่แกไ้ขการลงคะแนน แตไ่มล่งลายมือช่ือก ากบัการขีดฆ่า 

6.5 กรณีมีการขีดฆา่บตัรทัง้บตัร 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง
กับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี ้โปรดยกมือพรอ้มทัง้แจ้งช่ือและนามสกุลของท่านก่อนการซักถามหรือ  
แสดงความคิดเห็นตอ่ไป 

ในการประชุมครัง้นี ้นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดป้ระกาศเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยส่งตวัแทนจ านวน  2 ราย  
เพื่อเขา้รว่มเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน ในการนี ้คณุรชันี รตันพนัธ ์และ คณุมนภสัสร สภุาศร ีไดแ้สดงความประสงค์
เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน นอกจากนี ้นางสาวสุพิชญา ณีศะนันท์ ตัวแทนจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย 
แคปปิตอล จ ากัด ท าหนา้ที่เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนัน้ 
นายธีรวิทย ์บษุยโภคะ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมในครัง้นีแ้ละแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรใหม้ีการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นในครัง้นีเ้พื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
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72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 253,817,676 บาท เป็นจ านวน 326,550,000 บาท โดยการออก 
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,732,324 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน
ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิได ้ดงัที่จะเสนอ
ใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ซึง่รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าขอ้มูลที่
ปรากฏในเอกสารดังกล่าวมีความเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการเพิ่มทุนตามที่เสนอและสามารถตัดสินใจได ้
อยา่งเหมาะสม 

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
เรียบรอ้ยแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  
โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่  
4 กรกฎาคม 2562 ไวอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  
ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 218,478,723 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (141 ราย) 218,478,723 100.00 

หมายเหต:ุ   มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  
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****************************************************************************************************************************** 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 255,000,000 บาท เป็นจ านวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 นายธีรวิทย ์บษุยโภคะ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ ซึ่งจะน าเสนอต่อที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 5 ในการนี ้บริษัทฯ มีหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 
1,182,324 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ซึ่งก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากัดจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ได้ 
โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแลว้  หรือในกรณีที่มี 
หุน้ที่ยังจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ที่เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรับหุน้กู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น  
บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,182,324 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 255,000,000 บาท เป็นจ านวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 
1,182,324 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยภายหลงัการลดทนุจดทะเบียน บริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้จ านวน 
253,817,676 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 253,817,676 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ดังรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ  
มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 253,817,676 บาท (ส อ ง ร้ อ ย ห้ า สิ บ ส า ม ล้ า น 
แปดแสนหนึ่ ง หมื่ น เ จ็ ดพัน 
หกรอ้ยเจ็ดสบิหกบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 253,817,676 หุน้ (ส อ ง ร้ อ ย ห้ า สิ บ ส า ม ล้ า น 
แปดแสนหนึ่ ง หมื่ น เ จ็ ดพัน 
หกรอ้ยเจ็ดสบิหกหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 253,817,676 หุน้ (สอ ง ร้อ ยห้า สิ บส ามล้าน 
แปดแสนหนึ่ งหมื่น เ จ็ดพัน 
หกรอ้ยเจ็ดสบิหกหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้)” 



6 

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 
1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 255,000,000 บาท เป็นจ านวน 253,817,676 บาท โดยการตัด 
หุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 1,182,324 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ
ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 218,478,825 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (144 ราย) 218,478,825 100.00 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวน
เสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 253,817,676 บาท เป็นจ านวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ  แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่ องจากบริ ษัทฯ  มีความประสงค์ที่จะระดมทุน 
โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ ซึ่งจะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 5 ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ  
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มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 72,732,324 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 253,817,676 
บาท เป็นจ านวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,732,324 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

วตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุจากการเพิ่มทนุ มีดงันี ้ 

1) เพื่อเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของงบดลุของบริษัทฯ อนัเนื่องจากการน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุสว่นใหญ่

ไปช าระคืนหนีเ้งินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือหนีอ้ื่น ๆ ประมาณ 800,000,000 บาท ซึ่งภายหลงั 

การช าระหนีจ้ะท าใหบ้รษัิทฯ มีความพรอ้มในการขยายธุรกิจและการเขา้ซือ้กิจการในอนาคต  

2) เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งของหุน้ของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ อนัเนื่องจากจ านวน

หุน้ที่เพิ่มขึน้ของบรษัิทฯ 

3) เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีคุณสมบตัิเรื่องทุนตามหลกัเกณฑส์ าหรบัการยา้ยหุน้ของบริษัทฯ เขา้ซือ้ขายในตลาด

หลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ การมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ไม่ต ่ากว่า 300,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ  

มีความประสงคท์ี่จะยา้ยหุน้ของบรษัิทฯ เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทั้งนี  ้รายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือ 
เชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นแลว้ 

นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ดังรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ  
มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 326,550,000 บาท (สามรอ้ยยี่สิบหกลา้นห้าแสน
หา้หมื่นบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 326,550,000 หุน้ (สามรอ้ยยี่สิบหกลา้นห้าแสน
หา้หมื่นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 326,550,000 หุน้ (สามรอ้ยยี่สิบหกลา้นหา้แสน
หา้หมื่นหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้)” 

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน 
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นอกจากนี ้ประธานฯ ไดชี้แ้จงเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ และวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุเพิ่มเติม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

บรษัิทฯ มีเปา้หมายที่จะท าให ้EBITDA ของบรษัิทฯ เติบโตขึน้จากเดิมเป็น 2 เทา่ภายในระยะเวลา 4-5 ปีนบัจาก 
ปี 2559 ทัง้นี ้หากบรษัิทฯ สามารถรกัษาผลประกอบการในครึง่ปีหลงัของปี 2562 ใหม้ีจ านวนใกลเ้คียงกบัผลประกอบการ
ของในครึ่งปีแรกของปี 2562 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 308,000,000 บาท บริษัทฯ ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายดงักลา่วได้
ภายในปี 2562  

บรษัิทฯ มีการลงทนุใน 3 ประเทศ โดยมุง่เนน้ผลติภณัฑค์งรูปและเวชภณัฑท์ี่สามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้100% 
เมื่อ 3 ปีก่อน รายไดข้องบริษัทฯ มาจากประเทศไทย โดยในปัจจุบนัประเทศไทยเหลือสดัส่วนเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่ง โดย
บริษัทฯใหค้วามสนใจในตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสงู เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งมีฐานลกูคา้ที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีทัง้
ลกูคา้รายใหญ่ในกลุม่ FMCG และ ธุรกิจเวชภณัฑ ์และธุรกิจในทอ้งถ่ินในหลายภมูิภาค 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดอ้า้งถึงแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกบัพลาสติกของของ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ของบริษัท Unilevers Global กลา่วคือ 1) less plastic 2) better plastic และ 3) more recycled material ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวทางในการขบัเคลือ่นธุรกิจพลาสติกของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ 1) Light  weighting คือการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดน า้หนกัของ
พลาสติกหรอืการใชเ้ม็ดพลาสติกใหน้อ้ยลง 2) Only good plastic คือการเลอืกใชพ้ลาสติกที่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 
และละเวน้การใชพ้ลาสติกประเภทหลายชัน้ และ 3) Introducing post-consumer recycled resins คือการใชพ้ลาสติก 
PCR (Post-Consumer Recycled) ซึง่เป็นการน าบรรจภุณัฑท์ี่ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม ่ 

ประเทศอินเดียเป็นอีกหนึง่ประเทศที่มีการเจรญิเติบโตสงู ซึง่การเพิ่มขึน้ของประชากรนีจ้ะช่วยใหธุ้รกิจของบรษัิท
ในประเทศอินเดียเติบโตขึน้ได ้และบรษัิทฯ มีทีมงานซึง่เป็นผูเ้ช่ียวชาญที่ด  าเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย  

 สดุทา้ยนี ้ประธานฯ ไดก้ลา่วถึงเหตผุลของการเพิ่มทนุ ดงันี ้1) บรษัิทฯ มีเปา้หมายที่จะท าให ้EBITDA เติบโตขึน้
เป็น 2 เท่าภายในระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้ และมีเป้าหมายที่จะรกัษาอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (D/E Ratio) ไวท้ี่ 1.5 เท่า 2) 
บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะยา้ยหุน้ของบรษัิทฯ เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งคณุสมบตัิประการหนึ่งของการเป็นบรษัิท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ คือการมีทนุจดทะเบยีนตัง้แต ่300,000,000 บาทขึน้ไป และ 3) บรษัิทฯ ตอ้งการเพิ่มสภาพ
คลอ่งของหุน้ของบรษัิทฯ  

 คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 
72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 253,817,676 บาท เป็นจ านวน 326,550,000 บาท โดยการออก 
หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 72,732,324 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ
บรษัิทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งมีผูถื้อหุน้แสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถามโดยไดส้รุปค าถามไวส้ว่นทา้ยของรายงานการประชุม หลงัจากนัน้กรรมการผูจ้ดัการจึง
ขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มีผู้ถอืหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 218,478,825 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (144 ราย) 218,478,825 100.00 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวน
เสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

นายธีรวิทย ์บษุยโภคะ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เนื่องจากบรษัิทฯ มีความประสงคใ์นการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บรษัิทฯ โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,732,324 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นแลว้ ในการนี ้บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษัิทฯ จ านวน 72,732,324 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ ในอตัราจดัสรร 
3.4898 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุน้ละ 11.00 บาท โดยผูถื้อหุน้สามารถจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิได ้และในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น  บริษัทฯ  
ได้พิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยก าหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 10.7 ของราคา 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 60 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นชอบ 
ใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งตรงกบั
วนัที่ 4 กันยายน 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวนัที่ 7 มิถุนายน ถึงวนัที่ 3 กันยายน 2562) ซึ่งเท่ากับประมาณ 12.32 บาท 
(ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

ในการนี ้บริษัทฯ จะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Record Date) ในวันที่  24 ตุลาคม 2562 และก าหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่  14-15 และ  
18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 
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 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายอาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้  
แต่จะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือหลงัจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ  
ตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 
ของหนงัสอืเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นแลว้ 

 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเหตผุล ความจ าเป็น แผนการใชเ้งิน ความสมเหตสุมผลและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้จากการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิได้ ทัง้นี ้รายละเอียด
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นแลว้ 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้ ซึ่งมีผูถื้อหุน้แสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถามโดยไดส้รุปค าถามไวส้ว่นทา้ยของรายงานการประชุม หลงัจากนัน้กรรมการผูจ้ดัการจึง
ขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
72,732,324 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ตามที่เสนอ  
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 218,478,825 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (144 ราย) 218,478,825 100.00 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

****************************************************************************************************************************** 
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วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจง้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบรอ้ยแลว้  
ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด สามารถขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น  ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุได ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุแตอ่ยา่งใด 

 จากนัน้บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเรือ่งตา่ง ๆ  เก่ียวกบักิจการของบรษัิทฯ  
แตไ่มม่ีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม 

 เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม  
โดยประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุและปิดการประชมุเมื่อเวลา 17.18 น. 

 อนึง่ หลงัจากเริม่ประชมุเมื่อเวลา 15.00 น. ไดม้ีผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติมท าใหจ้ านวน 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากเมื่อเริ่มต้นการประชุมเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 6 ราย นับรวมจ านวนหุ้นไดท้ัง้สิน้ 
218,478,825 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.08 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดท้ าการปรบัปรุง
จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงและเป็นไปตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 

 

ค าถาม / ค าตอบ  

1. ค าถาม : นายธ ารง อนนัตท์วีผล ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ (1) ขอใหบ้รษัิทฯ ชีแ้จงเก่ียวกบั
การลดภาษีที่ประเทศอินเดีย (3) ขอใหบ้ริษัทฯ อธิบายหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพยัใ์นเรื่อง
ของจ านวนผูถื้อหุน้ 

 ค าตอบ : (1) ภาษีเงินไดธุ้รกิจลดลงจาก รอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 22 โดยเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่ง
บริษัทฯ จะท าการศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัรายละเอียดและเง่ือนไข อตัราภาษีใหม่ (2) ตอ้งมีผูถื้อหุน้
รายยอ่ยไมน่อ้ยกวา่ 1,000 ราย ซึง่บรษัิทฯตอ้งไปเพิ่มจ านวนผูถื้อหุน้ในอนาคต 

 2. ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า (1) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัไม่ค่อยดี ขอใหชี้แ้จงแผนในการด าเนินธุรกิจ (2) เหตผุลที่บริษัทฯ ประสงคจ์ะเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

  ค าตอบ : (1) บรษัิทฯ มีการลงทนุใน 3 ประเทศ ซึง่มุง่เนน้ในผลติภณัฑค์งรูปที่สามารถในกลบัมาใชไ้ด ้100% 
และกลุม่บรรจุภณัฑส์  าหรบัเวชภณัฑ ์เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายไดจ้ากเพียงในประเทศไทย 
แต่ในปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากประเทศไทยน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเนน้การลงทุนใน
ประเทศที่เกิดใหม่และมีอตัราการเติบโตสงู เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งมีความหลากหลายของลกูคา้
และสนิคา้ (2) ตลาด SET เป็นที่สนใจของนกัลงทนุและกองทนุ 
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3. ค าถาม : นายฐิติพง โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใด บริษัทฯ  
จึงประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุในตอนนี ้

 ค าตอบ : เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มใหก้บับริษัทฯ โดยเมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ มีโอกาสในการเขา้ลงทนุ 
บรษัิทฯ ก็จะอยูใ่นจดุที่พรอ้มส าหรบัการเขา้ลงทนุในครัง้นัน้ 

4. ค าถาม : นายสินโชค พิริโยไทยสกุล ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหบ้ริษัทฯ อธิบายหลกัการและ
เหตผุลในการก าหนดราคาขายหุน้เพิ่มทนุ 

 ค าตอบ : บรษัิทฯ จะมีการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดราคาเสนอขายในวาระที่ 5 

 

 

 

      ลงช่ือ         ประธานที่ประชมุ 

             (นายเควิน คมูาร ์ชารม์า) 

                      ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่บรษัิทฯ 


