
 

ที SC 026/64 
 

  วนัที  27 เมษายน 2564   
 

เรือง แจง้มติทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

  บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั  (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  ขอแจง้มติทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  ประจาํปี  2564  

ประชุมเมือวนัที 27 เมษายน 2564  โดยเมือเริมเปิดประชุม มีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุม รวมจาํนวน

ทงัสิ น 83 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 13 ราย และรับมอบฉันทะ 70 ราย  รวมเป็นจาํนวนหุน้ทงัสิ น 582,915,401 หุน้ หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 57.91 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ซึงทีประชุมไดมี้มติในวาระต่างๆ ดงันี 

 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563  ซึงประชุมเมือวนัที  14 กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง  

ขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       584,055,401 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ - 

  

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือตอนเริมเปิดประชุม จาํนวน 3 ราย คิดเป็น 1,140,000 หุ้น

  

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี  2563   
 

หมายเหตุ: ในวาระนีเป็นเรืองเพือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

 

3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สาํหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       584,055,401 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
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4. อนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย  และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2563  โดยมีรายละเอียดดงันี 

4.1 อนุมติังดการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิมเติม เนืองจากไดมี้การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม

จาํนวนตามทีกฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ ตงัแต่ไตรมาสแรกของปี 2562 

4.2 อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการ ปี 2563   
 

โดยมีมติอนุมติังดการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิมเติม และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ ปี 

2563  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       584,055,401 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

5. อนุมติัการแต่งตงักรรมการบริษทัฯ และกรรมการตรวจสอบ เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซึงถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระประจาํปี  2564 
  

 5.1 รับทราบการพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตามวาระของนายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์  นางศิริเพ็ญ  วิไลลกัษณ์  และ

นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์ 

 5.2 อนุมติัการแต่งตงันายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์  นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์  และนายศิริชยั   รัศมีจนัทร์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัฯ อีกวาระหนึง  

 

 ทงันี   การแต่งตงักรรมการดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดงัต่อไปนี (โดยกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียจาํนวน 3 ท่าน คือ นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ นางศิริเพญ็ วิไลลกัษณ์  

และนายศิริชยั รัศมีจนัทร์  มิไดอ้อกเสียงลงคะแนนในเรืองดงักล่าว)   
 

1) นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์  (กรรมการบริหาร) 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       469,840,540 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 80.4445  

ไม่เห็นดว้ย 1,509,901 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.2585  

งดออกเสียง 112,704,960 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 19.2970  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

2) นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์  (กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       576,552,350 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 98.7154  

ไม่เห็นดว้ย 1,542,801 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.2642  

งดออกเสียง 5,960,250 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 1.0205  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
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3) นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์ (กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       582,512,600 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.7358  

ไม่เห็นดว้ย 1,542,801 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.2642  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

5.3 รับทราบการพน้จากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระของนายเสรี  สุขสถาพร  และทีประชุมมีมติแต่งตงันายเสรี  

สุขสถาพร เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ อีกวาระหนึง  

 

ทังนี  การแต่งตังกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดงัต่อไปนี (นายเสรี สุขสถาพร  ซึงเป็นกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย มิไดอ้อกเสียงลงคะแนนในเรืองดงักล่าว)   
 

นายเสรี  สุขสถาพร  (กรรมการตรวจสอบ) 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       582,777,640 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.7812  

ไม่เห็นดว้ย 350,011 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0599  

งดออกเสียง 927,750 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.1589  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

 

6. อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2564 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท  

เท่ากบัปีทีผ่านมา ซึงรวมทงัค่าบาํเหน็จ และค่าเบียประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยไม่

มีสิทธิประโยชน์อืนๆ  ทงันี  ไดก้าํหนดค่าเบียประชุมสาํหรับกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดดงันี 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ    

-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000   บาทต่อครัง 

-  กรรมการ   จาํนวน 15,000  บาทต่อครัง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

-  ประธานกรรมการ จาํนวน  30,000  บาทต่อครัง 

-  กรรมการ  จาํนวน 15,000   บาทต่อครัง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

-  ประธานกรรมการ  จาํนวน 20,000  บาทต่อครัง 

-  กรรมการ   จาํนวน 15,000  บาทต่อครัง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

-  ประธานกรรมการ  จาํนวน 20,000  บาทต่อครัง 

-  กรรมการ   จาํนวน 15,000  บาทต่อครัง 
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ทงันี คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสียง  และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยนื ไม่ไดรั้บค่าเบีย

ประชุม เนืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
 

โดยมีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 

(2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุม  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       584,055,401 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

  

7. อนุมัติการแต่งตังนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4604  และ/หรือ นางสรินดา               

หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4799 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที 4377  แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 โดยกาํหนด

ค่าตอบแทนสําหรับปี 2564 จาํนวน 2,550,000 บาท ซึงเท่ากับปีทีผ่านมา ทงันี  ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัมิไดน้ับรวมถึง

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามทีจ่ายจริง   ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด  จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทาํหน้าที

ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ มี

ธุรกิจเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจตอ้งมีการทบทวนอีกครัง    
 

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตงัผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       584,055,401 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

8. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน) ครังที 3 (SAMART-W3) จาํนวนไม่เกิน 167,750,651 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชาํระแลว้ของ

บริษทัฯ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2564 วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตาม

สัดส่วนจาํนวนหุน้ทีผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 6 หุ้นสามญัเดิม 

ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (SAMART-W3) (กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดทิ ง) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ

ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัทีไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 

หุน้และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 10.00 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ)  โดยบริษทัฯ กาํหนดวนักาํหนด

รายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรร SAMART-W3 ในวนัที 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และอนุมติัมอบอาํนาจ

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ
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ใหญ่ หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ัดการ

ใหญ่มอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดและเปลียนแปลงหลกัเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (SAMART-W3) ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควรและภายใตข้อบอาํนาจทีกฎหมาย

กาํหนด อาทิ การจัดสรรและวนัออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (SAMART-W3) เป็นตน้ รวมทงัมีอาํนาจ

ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรเกียวเนืองกบัการออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (SAMART-W3) ไดทุ้ก

ประการ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการติดต่อ จัดทาํหรือส่งมอบซึงเอกสารต่างๆ ทีจาํเป็นหรือเกียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  (SAMART-W3) และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิครังที 3  (SAMART-W3) เขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดาํเนินการขอ

อนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการแต่งตงัผูรั้บมอบอาํนาจช่วง เป็นตน้ 

 

 โดยมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั 

(มหาชน) ครังที 3 (SAMART-W3) ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ทีผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right 

Offering) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       584,055,401 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

9. อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 167,750,651.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,342,005,213.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 1,509,755,864.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 167,750,651 หุ้น มูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ  ครังที 3 

(SAMART-W3) ซึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน (Right Offering)  

 

โดยมีมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       584,055,401 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

   
 

10. อนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เรืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงันี 
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โดยมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เรืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือให้สอดคลอ้ง

กบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นซึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี 
 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       584,055,401 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

   

 

11. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 167,750,651 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงันี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 167,750,651 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือรองรับการ

ใชสิ้ทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3 (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2564 วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564) ซึงออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นทีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 6 หุ้น

สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดทิ ง) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่

เกิน 3 ปี นบัจากวนัทีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 

หุน้และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 10.00 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ) 

โดยมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดงัต่อไปนี 

ผูถ้ือหุน้ทงัหมด 86 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 584,055,401 หุน้ 

เห็นดว้ย       584,055,401 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

   

 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,509,755,864.00 บาท (หนึงพนัห้าร้อยเกา้ลา้นเจ็ดแสนห้าหมืนห้าพนัแปดร้อย 

หกสิบสีบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 1,509,755,864 หุ้น (หนึงพันห้าร้อยเก้าลา้นเจ็ดแสนห้าหมืนห้าพันแปดร้อยหก  

สิบสีหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หนึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น  

หุน้สามญั 1,509,755,864 หุ้น (หนึงพันห้าร้อยเก้าลา้นเจ็ดแสนห้าหมืนห้าพันแปดร้อยหก  

สิบสีหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ หุน้- (- หุน้) 
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12.  ไม่มีวาระอืนเสนอในทีประชุม  

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

       (นายธีระชยั  พงศพ์นางาม) 

                       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


