
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
ของ 

บริษัท สาลี ่คัลเล่อร์ จ ากดั  (มหาชน) 
 
วนัเวลา และสถานทีป่ระชุม   
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 
858 หมู่ ท่ี  2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280 
 
รายช่ือกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสุชาติ     จิวะพรทิพย ์   ประธานกรรมการ 
2. นายรัช      ทองวานิช   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายขวญัชยั     ณฏัฐเ์ศรษฐ์   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายธเนศพล     มงคลรัตน์   กรรมการและท่ีปรึกษา 
5. นายราชนั     ควรหา   กรรมการ 
6. นายชาญชยั     อศัวกาญจน์   กรรมการ 
7. พลเอกสมทตั     อตัตะนนัทน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. พลต ารวจโท.ดร.ระพีพฒัน์    ปาละวงศ ์  กรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวสุวรรณี     ลิมปนวงศแ์สน  กรรมการตรวจสอบ 
10. นายพีรพนัธ์     จิวะพรทิพย ์   เลขานุการบริษทั 

 
เร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 09.10 น. 
 

 นายสุชาติ จิวะพรทิพย ์ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ี
ประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 36 ท่าน นับจ านวนหุ้นได ้
144,682,606  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 74.71 ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด คือ 193,666,667  หุน้  ครบเป็นองคป์ระชุม 
 จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมครบ 9 ท่าน โดยมี นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์ ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน
ท่ีประชุม และไดก้ล่าวแนะน าผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีนายพีรพนัธ์ จิวะพรทิพย ์ซ่ึงเขา้มาร่วมงาน
เป็นเลขานุการของการประชุม โดยไดป้ระชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

เอกสารแนบหมายเลข 1 



 

 
 

วาระที ่1   ประธานช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ 
 -ไม่มีเร่ืองช้ีแจง 
 
วาระที ่2   รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 /2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่11 ธันวาคม 2555 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ เป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุม ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606  เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
 
วาระที ่3   รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจ าปี 2555 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติ เป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และ บริษทั
ยอ่ย ประจ าปี 2555 ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  จ านวน    144,682,606 เสียง  
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
 
วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติ เป็นเอกฉันทอ์นุมติังบดุล และ บญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
 
วาระที ่5   พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2555 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล แก่ผูถื้อหุ้น และไม่ต้อง
ส ารองก าไรสุทธิตามกฏหมาย เน่ืองจากบริษัทขาดทุนเป็นจ านวน (2,503,922) บาท ส าหรับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2555 ดงัน้ี  
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
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วาระที ่6   พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2556 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2556  จ  านวน 3 ท่านคือ พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์, นางสาวสุวรรณี   
ลิมปนวงศ์แสน และนายรัช  ทองวานิช  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และเน่ืองดว้ยกรรมการทั้ง 3 
ท่านดงักล่าว ได้ทุ่มเทในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเสมอมา  โดยมีผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนน
เป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ 
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

2. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน 
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

3. นายรัช  ทองวานิช   
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

และเห็นควรใหอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 ดงัน้ี 
 -  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทัคร้ังละ 30,000 บาท ต่อท่าน (รวมภาษี) โดยรวมทั้งคณะกรรมการ
ไม่เกินปี ละ 2 ลา้นบาท 
 -  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังละ 20,000 บาท ต่อท่าน (รวมภาษี) โดยรวมทั้ ง
คณะกรรมการ ตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท 
 -  ค่าบ าเน็จกรรมการปีละไม่เกิน 2 ลา้นบาท ทั้งน้ีให้อยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณา
คดัสรรต่อไป 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 ดงัน้ี   
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
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วาระที ่ 7   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2556 
 เสนอให้แต่งตั้ง บริษทั ส านกังานเอินส์ทแอนด์ยงั จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2556 ปีละไม่
เกิน 980,000 บาท และมีผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาต ดงัน้ี  
 1.  นางสาววสิสุตา     จริยธนากร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3853 หรือ 
 2.  นางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3970  หรือ 
 3.  นางสาว ทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3459 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ส านักงานเอินส์ทแอนด์ยงั จ  ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2556 ปีละไม่เกิน 980,000 บาท และมีผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาตตามท่ีก าหนด  
ดงัน้ี   
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออก และ เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ( Warrant ) ที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัทคร้ังที ่1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ประเภทของหลกัทรัพย ์            :   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั 
         (มหาชน) คร้ังท่ี 1  (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) (COLOR-W1) 
ชนิด    :    ระบุช่ือผูถื้อ และเปล่ียนมือได ้
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย      :    ไม่เกิน 48,416,667  หน่วย 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ     :    ไม่เกิน 48,416,667  หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อย
         ละ 25.00 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ลกัษณะการเสนอขาย           :    จ  านวนไม่เกิน  48,416,667 หน่วย เพื่อใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ บริษทั ซ่ึง
         มีรายช่ือปรากฏอยู่ในวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพื่อสิทธิในการรับ
         ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั(Record date) ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม
         2556 และ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น ตามมาตรา
         225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ในวนัท่ี 22
         พฤษภาคม 2556 ใน อตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 4 หุ้น ต่อ ใบส าคญัแสดง
         สิทธิ  1 หน่วย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษจากการค านวณตามอตัราส่วน 
         ดงักล่าว ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือทิ้งทั้งจ  านวน  
ราคาเสนอขายต่อหน่วย            :    0 บาท (ศูนยบ์าท) 
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อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ      :    ไม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอตัราการใชสิ้ทธิ 
    :    ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

     (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิ้ทธิ                        :    4.00 บาท ( ส่ีบาท ) ต่อหุน้  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  :    สามารถใชสิ้ทธิไดว้นัท าการสุดทา้ยของสถาบนัการเงินในเดือน 
            มีนาคม, เดือนมิถุนายน, เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม 4 คร้ังต่อปี
         โดยจะสามารถใชสิ้ทธิไดต้ลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใช้
         สิทธิคร้ังแรกจะเป็นวนัท่ีหลังจากวนัท่ีครบก าหนด 1 ปี นับแต่วนัท่ี
         ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัท่ีใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย
         จะตอ้งไม่เกินวนัท่ีครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย 
         มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการบริหารของบริษทั
         เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกและการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย
         ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตอ้งมีระยะเวลาใหแ้สดง
         ความจ านงการใช้สิทธิดงักล่าวไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิคร้ัง
         สุดทา้ย 
 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัออก และ เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
( Warrant ) ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ดงัน้ี  
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออก และ เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ัง
ที ่1 ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็น: 
1. เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้

มีความตั้งใจในการท างานและสร้าง ประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทั 
2. เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานให้อยูก่บับริษทัและบริษทัยอ่ยใน

ระยะยาว 
3. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั 
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ประเภทของหลกัทรัพย ์            :    ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั  สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั 
         (มหาชน) คร้ังท่ี 1  (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) (ESOP-W1) 
ชนิด    :    ระบุช่ือผูถื้อ และเปล่ียนมือไม่ได้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดกหรือ
         การโอนใหท้ายาทหรือผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย      :    ไม่เกิน 15,000,000  ( สิบหา้ลา้น ) หน่วย 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ     :    ไม่เกิน 15,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
         7.75 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ลกัษณะการเสนอขาย           :    จ  านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เพื่อใหแ้ก่กรรมการและ/หรือ 
         พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการจดัสรรใบส าคญัแสดง
         สิทธิ โดยใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ านาจในการพิจารณา 
         จดัสรร ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีก าหนด 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย            :    0 บาท  (ศูนยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ      :    ไม่เกิน  5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอตัราการใชสิ้ทธิ 
         ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  
                                                       (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิ้ทธิ                        :    1.60 บาทต่อหุน้ (ก าหนดจากมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ของ บริษทั ณ วนัท่ี 
         31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงเท่ากบั 1.5 บาท/หุ้น) ซ่ึงเป็น ราคาท่ีมีส่วนลดคิด
          เป็นร้อยละ 43.34 จากราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของ
         บริษทัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วง 
         ระยะเวลา 15 วนัท าการก่อน (แต่ไม่รวม) วนัประชุมคณะกรรมการ
         บริษทั (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  :    สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 2 คร้ังในวนัท าการสุดทา้ยของสถาบนัการเงิน
         ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายนของแต่ละปี โดยจะใช้สิทธิได้ใน
         จ  านวนท่ีก าหนดดงัน้ี 
    ปีท่ี 1    ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร 
    ปีท่ี 2    ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร 
     (รวมการใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นปีท่ี 1) 
    ปีท่ี 3    ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 45 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร 
     (รวมการใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นปีท่ี 1-2) 
    ปีท่ี 4    ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร  
     (รวมการใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นปีท่ี 1-3) 
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    ปีท่ี 5    ใชสิ้ทธิในส่วนท่ีเหลือไดท้ั้งหมด (รวมการใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นปีท่ี 1-4) 
 

 โดยวนัใช้สิทธิคร้ังแรกจะเป็นวนัท่ีหลงัจากวนัท่ีครบก าหนด 1 ปี  นับแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตอ้งไม่เกินวนัท่ีครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตอ้งมีระยะเวลาให้แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อน
วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู ้
พิจารณาก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกและการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยต่อไป 
 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัออก และ เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 63,416,667 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 
193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนใหม่จ านวน 63,416,667 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 ทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม : จ านวน 63,416,667 บาท 
 ทุนจดทะเบียนเดิม : 193,666,667 บาท  
  ทุนจดทะเบียนใหม่ : 257,083,334 บาท  
 มูลค่าท่ีตราไว ้  : หุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 63,416,667 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิม 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ  านวน 
63,416,667 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี   
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
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วาระที ่11   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 
 ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  : 257,083,334  บาท   
  แบ่งออกเป็น   :  257,083,334  หุน้    
  มูลค่าหุน้ละ   : 1 บาท 
  โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั   : 257,083,334  หุน้  
  หุน้บุริมสิทธิ   : -ไม่มี-   
 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของ
บริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดงัน้ี   
   เห็นดว้ย  จ านวน 144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
 
วาระที ่ 12   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 63,416,667 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 1.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 48,416,667 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 2.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 15,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการ  ใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่ กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 63,416,667 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  ดงัน้ี   
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
 
วาระที ่ 13   พจิารณาอนุมัติแบบรายงานการเพิม่ทุนเพ่ือย่ืนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแบบรายงานการเพิ่มทุนเพื่อยืน่ต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดงัน้ี   
   เห็นดว้ย  จ านวน     144,682,606 เสียง 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 
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   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
 
วาระที ่ 14   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
 

 ประธานท่ีประชุมจึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วม
ประชุมในคร้ังน้ีและกล่าวปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 
 

 
   ลงช่ือ                                                           ประธานท่ีประชุม 

      (นายสุชาติ จิวะพรทิพย)์ 
 
 
 

ลงช่ือ                                                           เลขานุการท่ีประชุม 
                                                      (นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย)์ 
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