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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

    
 

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์            
(E-EGM) เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสอดผ่าน ณ ห้องประชุมบริษัท ช้ัน 19 อาคารกรีนทาวเวอร ์
เลขท่ี 3656/64 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110    

 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม กรรมการ  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางสาวสุทธิรัตน์             ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 กรรมการบริหาร 

และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

3. พลตำรวจตรี ประภาส      ปิยะมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

4. นายปัญญา                   บุญญาภิวัฒน์                     กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
5. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการตรวจสอบ         

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

6. นายสมิทร เหลี่ยมมณ ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

8. นายธิระพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพีรญา โพธิประสาท ประธานฝา่ยบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

2. นางดวงนภา ทองสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

3. นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท 

4. นายชัยนรินทร์  สายรังษ ี  ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ผู้สอบบัญชี 
1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา สำนักงาน เอ.เอ็มท.ีแอสโซซิเอท (ประชุมผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
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ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ  
1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 

(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
2. นายศุภกร รณะนันทน ์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 

(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

1. นายภูวนารถ  ณ สงขลา       (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ
ร้อยละ 100 
 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา 

พลตำรวจโท สมคดิ  บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม  ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าท่ีดำเนินการประชุม  โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันน้ี ณ เวลา 14.00 น.  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 33 ราย ทั้งที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น หรือร้อยละ 43.8766  ของ
จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

 
จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคญัได้ดังต่อไปนี้ 

 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน
เวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิด
โหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง 
ที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับ
คะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้ขา ด สำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome 
เพื่อทำการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 
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4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ  

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้า
ผ่านเอกสารมอบฉันทะ 
 

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน 
บริษัทจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับ

คะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป  ทั้งนี้ 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบ
ก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อใหก้าร
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่
เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ 

 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุม่ยกมือข้ึน (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าท่ีจะดำเนินการเปดิไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มเปดิไมค์ (Unmute) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีทีผู่้ถือหุ้นหรือผูร้ับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไมส่ามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที  สมาสารถพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง 
Chat แทน เพื่อท่ีผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับท่ีประชุมแทน 

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งท้ังผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรณุาให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมแจ้ง 
ช่ือ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ใน
การจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแตล่ะวาระ กรณทีี่ไม่มผีู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 
นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเตมิ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat 
เจ้าหน้าท่ีจะทำการอ่านคำถามในภายหลัง   

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้ บริษัทจะทำการ
เผยแพรม่ติของที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 พร้อมท้ังระบุคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผ่านทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Setlink) และจะเผยแพร่รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564  ผ่านทาง Website 
ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม  

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำป ี2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 
โดยบริษัทไดส้่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที ่1/2564  

ทั้งนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2564  
ดังกล่าว   

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฏวา่    
ไม่มผีู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิม่เติมอีก ผูด้ำเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติโดยในวาระดังกล่าวนีน้ี้ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  
หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น         
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียง 

 

 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอ

ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.68 บาท 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ข้อเท็จจริงและเหตผุลสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ทางบริษัทจึงเสนอการเพิม่ทุนออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท (ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
จัดสรรให้แก ่ ประเภทหลักทรัพย ์ จำนวนหุ้น/2 ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว/1 

บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) 

หุ้นสามญั ไม่เกิน 
192,000,000 

9.98% 
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หมายเหตุข้อ 1  ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
เท่ากับ 130,693,544.93 บาท 

หมายเหตุข้อ 2   จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท  เพื่อ
จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ข้างต้น ต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่
นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกิน
กว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา
ตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย 
รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคา
ตลาดตามรายละเอียดข้างต้น โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการ
ดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และภายใต้เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 โดยทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท 

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลทีค่ณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแตล่ะ
คราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกลา่ว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอ
ผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ
อนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน
ดังกล่าว และ (4)  กำหนดราคาและเสนอขายหุ้นท่ีได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอ
ขายหุ้นต่อผูล้งทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ท่ีดีทีสุ่ดของบริษัทและผู้ถอืหุ้นโดยรวม แต่ทั้งนีต้้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ย้อนหลังไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบหา้วันทำการตดิต่อกัน
ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น  โดยราคาที่นำมาถัวเฉลีย่ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วัน
กำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไมเ่กินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนและในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีท่ีสดุของบริษทั คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมี
สว่นลดได้ แตต่้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้อง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่องการขอ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่
ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท   
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โดยบริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง
ถัดไปหรือภายในวันท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ท้ังนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบ
อำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น  
นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : มีประเด็นข้อสักถาม ดังนี ้
(1) กรณีเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือยังว่าที่จะจัดสรรให้แก่บคุคล

ในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนีเ้ป็นบุคคลลใด 
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน ์ประธานกรรมการบริหาร : ปัจจุบัน บริษทัยังไม่สรรหาบคุคลที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate ) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการสรรหาบุคคล และนักลทุนที่เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎและระเบยีบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(2) บริษัทมั่นใจเพียงใดว่าจะได้เงินเข้ามา 130.69 ล้านบาทอย่างท่ีต้องการ 
นายปัญญา บญุญาภิวัฒน ์ ประธานกรรมการบริหาร : บริษัทขออนุมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนโดยการออก

และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 0.68 บาท การกำหนดราคาจำหน่ายจะต้องคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแตไ่มเ่กินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น คณะกรรมการ

บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมสี่วนลดได้ แตต่้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณ โดยในการกำหนดส่วนลด 
ดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ที่ทำการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำมาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้ในการพัฒนาบริษัทต่อไป 

3. เงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งน้ีจะช่วยแก้ไขสถานการณ์บริษัท และปัญหาการขาดทุนสะสมได้อย่างไรบ้าง 
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน ์ประธานกรรมการบริหาร : จากงบการเงินของบริษัท ไตรมาส 1/2564 ที่บริษัทแจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีกำไร 78 ล้านบาท สามารถลดขาดทุนสะสมของบริษัทได้ในระดบัท่ีน่าพอใจ บริษัทดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถล้างขาดทุนสะสมของบริษัทได ้

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง 
และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 
1,921,963,896 หุ้น          
       
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใสสี่ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้เข้าร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื ่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น     
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้    
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 เห็นด้วย   843,291,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.999999 
  ไม่เห็นด้วย             9 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.000001 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน
ไม่เกิน 320,327,316 หน่วย 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า บรษิัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทจำนวนไม่
เกิน 320,327,316 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้น สามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า (เศษของ
ใบสำคัญแสดงสิทธไิม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษท้ิง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 บาท และกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแตว่ันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธินี ้
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันท่ี 14 มิถุนายน 2564  

ทั้งนี ้ ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรอืบุคคลที่คณะ
กรรมกาหรือประธานเจ้าหนา้ที่บรมิอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพจิารณากำหนด แกไ้ขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เป็นต้น ตามทีเ่หมาะสม และเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งก้บประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจใน
การติด เข้าทำ การลงนามหรือแกไ้ข ในสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อนัจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้
ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานตอ่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการมอบ
อำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น  
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มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วและมีมตเิปน็เอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้สามัญ
ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า และ
การมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,240,386.28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,699,936,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้
ออกจำหน่ายออกจำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะ
เพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้  เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) และเพื่อรองรับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น 
บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 305 ,240,386.28 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
จำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (B-W3) จำนวน 420,850,482 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ครั้งท่ี 5 (B-W5) จำนวน 28,032,439 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 16 มีนาคม 2564 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 9/2564  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผูด้ำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่
มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ทีป่ระชุมได้พิจารณาลงมต ิ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น          
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มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียง  ดังนี้ 

 เห็นด้วย   843,204,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9896 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง        87,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0104 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทจึงต้อง
ดำเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน

คำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกีย่วข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกีย่วเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ
หรือคำสั่งของนายทะเบยีนหรือเจา้หน้าท่ี 

โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า      
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,394,695,950.76      บาท (หนึ่งพันสามร้อยเกา้สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อย

ห้าสิบบาทเจด็สิบหกสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,051,023,457 หุ้น (สองพันห้าสิบเอ็ดล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.68      บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั 2,051,023,457 หุ้น (สองพันห้าสิบเอ็ดล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น        

            
มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาและมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ  ด้วย
คะแนนเสยีง  ดังนี้ 

 
 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 348,382,574.88 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำนวน 
512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการรองรับธรุกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน และ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะตอ้งทำการเพิ่มทุนจดทะเบยีนอีกจำนวน  348,382,574.88 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบยีน 1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น 

(1) เพื่อรองรับการออก และ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ( คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของทุนชำระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติใหเ้พิ่มทุน ) 

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ครั้งท่ี 6 (“B-W6”) 
จำนวน 320,327,316 หุ้น ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วย
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ตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด
จำนวน 1,921,963,896 หุ้น   

                           
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

ทุกประการด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 

 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สินธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 6 บริษัทจึงต้อง
ดำเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน

คำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกีย่วข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกีย่วเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ
หรือคำสั่งของนายทะเบยีนหรือเจา้หน้าท่ี 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,743,078,525.64 

 

บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามล้านเจด็หมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สบิ

ห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,563,350,773 หุ้น (สองพันห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจด็ร้อยเจ็ด

สิบสามหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.68      บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั 2,563,350,773 หุ้น (สองพันห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจด็ร้อยเจ็ด

สิบสามหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแกไ้ขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผูด้ำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่
มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น          

                     
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้ว และมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สินธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ 
  
 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้มมีติให้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
ครั้งท่ี 6 ( B-W6) และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทจึงมีความ
ประสงค์ที่จะดำเนินการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไมเ่กิน 512,327,316 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี ้

1. จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 6 (B-W6) โดยจัดสรรให้แกผู่้ถือหุ้นเดมิ
ในอัตรา 6 หุ้น สามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลคา่ (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิไมเ่ต็มจำนวน 1 หน่วย จากการ
คำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 
บาท และกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธิน้ี 

ในการนี้ ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมกาหรือประธานเจ้าหนา้ที่บริหารมอบหมายเป็นผูม้ีอำนาจในการพิจารณากำหนด แกไ้ขเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เป็นต้น ตามทีเ่หมาะสม และเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจใน
การติดต่อ เข้าทำการลงนามหรือแก้ไขในสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อนัจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้
ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกดั 
(Private Placement) ทั้งนี้ บคุคลในวงจำกัดดังกลา่ว ต้องไม่เปน็บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) 

ในการนี้ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทหรอืบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญใน
แต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื ่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำ
ขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนำหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (4)  กำหนดราคาและเสนอขายหุ้นท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด
ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำ
การติดต่อกันกอ่นวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น  โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่
ละวัน ทั้งนี ้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนและในกรณทีี่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอ
ขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที ่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว
คณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด  โดยราคาเสนอขายตามราคาตลาด
ดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมติจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฏวา่     
ไม่มผีู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็น
จำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น                                       
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มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบ
อำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี ้

 

 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม  ประธานกรรมการ จึงได้กล่าว
ขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.25 น. 
 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

 พลตำรวจโท  
             (สมคิด บุญถนอม) 
              ประธานกรรมการ 

 

 
 (นางยุพดี  คู่เพ็ชร์งาม) 
   ผู้บันทึกการประชุม  


