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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม     โดยจะ
น าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะใหม้ี
การลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรอื
แสดงความเหน็ กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่
ท่านเป็นผู้รบัมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรบัมอบฉันทะมาให้ที่ประชุม
ทราบดว้ยทุกครัง้ 

2. ภายหลงัที่ท่านได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้อืหุน้ท่านใดที่ไม่เหน็
ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ร ับจาก
เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทัง้น้ี เพื่อความ
สะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่       
งดออกเสยีง โดยผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงขอใหย้กมอืขึน้เพือ่ให้
เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็ตามล าดบั  

 
 

2 



3.    ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ ผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็น
พเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

4. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้น้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

 4.1    วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา 
        ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง  

                    โดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มสีทิธอิอกเสยีงทีอ่อกเสยีง      
                    เหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่ 
                    งดออกเสยีง 

 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
 4.2   วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ 

           จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ไดแ้ก่วาระที ่2 ซึง่บรษิทัจะ     

           ค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมที่ 

           ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

5.   เพือ่ใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนน  เป็นไปอยา่งโปรง่ใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการ  

     ก ากบัดแูลกจิการ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ดว้ยเพือ่เกบ็ไว ้  

     เป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดยีวโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คนืใหเ้จา้หน้าที่ 

     หลงัเลกิประชุมฯแลว้กรณีผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส้ง่บตัรลงคะแนน 

     คนืใหก้บัเจา้หน้าทีด่ว้ยเชน่กนั  

6. บรษิทัจะไมน่ าบตัรเสยีมารวมในการนบัคะแนนเสยีงใดๆ  
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วาระที ่1 

พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น
ครัง้ท่ี 2/2560 

 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 

5 



วาระที ่1 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560         

ที่ประชุมเมื่อวนัที่ 29 สิงหาคม 2560 และได้จัดส่งส าเนารายงานการ
ประชุมดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายในเวลาทีก่ฎหมาย
ก าหนด  พร้อมทัง้ได้แนบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนังสอื
เชญิประชุมในครัง้นี้ 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นรบัทราบรายงานการประชมุวิสามญั  
ผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 
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วาระที ่2 
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พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและ
การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
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รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2-3 
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัจงึไดอ้นุมตักิารจดัหาแหล่งเงนิทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งประกอบด้วย Mr. 
Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรอื นายพรีณฏัฐ ์ตนัตพิจน์ ในราคาหุน้ละ 13.000 
บาท ซึง่ไมเ่ป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดโดย
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 
ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัที่คณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่ขออนุมตัใิหบ้รษิทั เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ระหวา่งวนัที ่29 สงิหาคม 2560 ถงึ
วนัที ่6 กนัยายน 2560) ซึง่เทา่กบัหุน้ละ 13.004 บาท โดยบรษิทัจะตอ้งด าเนินการเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 70,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
359,240,725 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิม่ทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 - 3 
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล (ต่อ) 
  

 ประวตัโิดยยอ่ของบุคคลในวงจ ากดั มดีงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

ช่ือบุคคล : Mr. Phoukhaokham Pravoraxay  
สญัชาติ : ลาว 
อาย ุ : 53 ปี  
ท่ีอยู่ : Khokyai Village, Xaythany District, Vientiane, Lao PDR 
อาชีพ : กรรมการบรหิารบรษิทั Saysettha Construction Co., Ltd. 
ความสมัพนัธก์บับริษทั : ไมม่คีวามสมัพนัธอ์ื่นใดกบับรษิทั และไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
ประโยชน์ท่ีบริษทัคาดว่าจะ
ได้รบั 

: • ชว่ยสนบัสนุนเงนิทุนใหแ้กบ่รษิทั เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนส ารองส าหรบัโครงการ
ลงทุนในปจัจุบนั เงนิทุนส าหรบัโครงการลงทุนในอนาคต และ เป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 

• เป็นนกัธุรกจิทีท่ าธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งในประเทศลาว ทีม่คีวามกวา้งขวาง 
มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการประกอบธุรกจิในประเทศลาว ซึง่เป็น
ประโยชน์แกบ่รษิทัในการแนะน าลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการซือ้หมอ้แปลง
ไฟฟ้าหรอืแนะน าโครงการลงทุนในประเทศลาวในอนาคต 
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล (ต่อ) 
  

 ประวตัโิดยยอ่ของบุคคลในวงจ ากดั มดีงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

ช่ือบุคคล : นายพรีณฏัฐ ์ตนัตพิจน์ 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 40 ปี 
ท่ีอยู่ : 65 ซอยจดัสรร ถ.สามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
อาชีพ : • ผูบ้รหิาร บรษิทั แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากดั 

• กรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์มดคิอล จ ากดั  
• กรรมการ บรษิทั เมดไิทม ์จ ากดั  
• กรรมการ บรษิทั แอคทฟิ อโกร จ ากดั  

ความสมัพนัธก์บับริษทั : ถอืหุน้ 6,000,000 หุน้ (รอ้ยละ 2.06) และไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
ประโยชน์ท่ีบริษทัคาดว่าจะ
ได้รบั 

: • ชว่ยสนบัสนุนเงนิทุนใหแ้กบ่รษิทั เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนส ารองส าหรบัโครงการ
ลงทุนในปจัจุบนั เงนิทุนส าหรบัโครงการลงทุนในอนาคต และ เป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 

• เป็นนกัลงทุนทีม่กีารลงทุนในหลากหลายธุรกจิ จงึเป็นผูท้ีม่คีวาม
กวา้งขวาง และเป็นทีรู่จ้กัของนกัธุรกจิจ านวนมาก ซึง่อาจสามารถแนะน า
ลกูคา้หรอืโครงการลงทุนใหแ้กบ่รษิทัต่อไปในอนาคต 
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล (ต่อ) 
  

วตัถุประสงคก์ารออกหุน้สามญัเพิม่ทุนและแผนการใชเ้งนิ มดีงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

โครงการ มูลค่าเงินลงทุนในปี 2560 สถานะ ท่ีมาของเงินทุน 

1. แหล่งเงินทุนส ารองส าหรบัโครงการลงทุนในปัจจบุนั 

1. โครงการ Minbu  

• เงนิค่าหุน้จากการเพิม่ทุน 
ใน GEPT 

4.51 ลา้นบาท 
อนุมตัแิลว้ 

เงนิกูย้มื/เงนิจาก
การใชส้ทิธ ิ 
QTC-W1 • เงนิค่าหุน้ GEPT  63.24 ลา้นบาท 

2. โครงการ L Solar 1 
• ช าระคนืตัว๋ P/N ค่าหุน้ของ  

L Solar 1  
272.09 ลา้นบาท อนุมตัแิลว้ เงนิกูย้มื 

รวม 339.84 ล้านบาท 

2. แหล่งเงินทุนส าหรบัโครงการลงทุนในอนาคตท่ียงัไม่ได้ตดัสินใจเข้าลงทนุ 

3. 
โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทย  

(ประมาณ 6.64 เมกะวตัต)์ 
ประมาณ 210.00 ลา้นบาท 

อยู่ระหว่าง
การศกึษา 

อยู่ระหว่าง
การศกึษา 

4. 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ในประเทศญีปุ่น่ (ประมาณ 32.27 เมกะวตัต)์ 
ประมาณ 320.00 ลา้นบาท 

อยู่ระหว่าง
การศกึษา 

อยู่ระหว่าง
การศกึษา 

รวม ประมาณ 530.00 ล้านบาท 

3. เงินทุนส่วนท่ีเหลือจะน าไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อการลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ในอนาคต หรอืเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธรุกิจ 
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล (ต่อ) 
  

 ทัง้นี้ เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2560 บรษิทัไดร้บัเงนิมดัจ าจ านวน 80,000,000 บาท ส าหรบัการ
จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้นี้ จากบุคคลในวงจ ากดัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 และสบืเนื่องจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนขา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนดงักล่าว เป็น
ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 429,240,725   บาท 
(สีร่อ้ยยีส่บิเกา้ลา้นสองแสนสีห่มืน่เจด็

รอ้ยยีส่บิหา้บาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 429,240,725  หุน้  
(สีร่อ้ยยีส่บิเกา้ลา้นสองแสนสีห่มืน่เจด็

รอ้ยยีส่บิหา้หุน้) 
มลูคา่หุน้ละ  1                  บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น  

หุน้สามญั 429,240,725   หุน้  
(สีร่อ้ยยีส่บิเกา้ลา้นสองแสนสีห่มืน่เจด็

รอ้ยยีส่บิหา้หุน้) 
หุน้บุรมิสทิธ ิ ไมม่ ี              หุน้ (-)” 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรให้เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั 
1. การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 359,240,725 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 70,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพือ่เสนอขายแก ่Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรอื นายพรีณฏัฐ ์ตนัตพิจน์ และ
น าหุน้สามญัดงักลา่วเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

2. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรือ่งทุนจดทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนดงักลา่ว และ  
 

3. การมอบอ านาจใหน้ายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ หรอืบุคคลที ่นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ มอบหมาย ใหม้อี านาจ
พจิารณาก าหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาแหลง่เงนิทุนโดยการเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั รวมทัง้มอี านาจในการ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (2) ลงนามในเอกสารค า
ขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั ซึง่
รวมถงึการตดิต่อและการยืน่ค าขออนุญาตใดๆ ค าขอผอ่นผนัต่างๆ เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (3) การน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตอ่บุคคล
ในวงจ ากดั 
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การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชุมท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง 
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วาระที ่3 

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอ
ขายต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

15 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2-3 
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 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 สบืเน่ืองจากการที่บรษิทัจะมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 70,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 359,240,725 บาทเป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 429,240,725 บาทโดยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจงึเหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 70,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั คอื Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรอื นาย
พรีณฏัฐ์ ตนัตพิจน์ ในราคาหุน้ละ 13.000 บาท มลูค่ารวม 910,000,000 บาท ซึง่ไมเ่ป็นการเสนอขาย
หุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาซื้อ
ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบรษิทั ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิห้
เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้บรษิทั เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน (ระหว่างวนัที่ 29 
สงิหาคม 2560 ถงึวนัที ่6 กนัยายน 2560) ซึง่เท่ากบัหุน้ละ 13.004 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏตามสิง่
ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 - 3 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
70,000,000 หุน้ มลุคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) คอื Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรอื นายพรีณฏัฐ ์ตนัตพิจน์ ในราคาหุน้
ละ 13.000 บาท มลูคา่รวม 910,000,000 บาท ซึง่ไมเ่ป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต ่า
กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.72/2558 ก าหนด 
โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบรษิทั ยอ้นหลงั 7 วนั
ท าการ ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตัใิหบ้รษิทั เสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ระหวา่งวนัที ่29 สงิหาคม 2560 ถงึวนัที ่6 กนัยายน 2560) ซึง่เทา่กบัหุน้ละ 
13.004 บาท 
 
ทัง้นี้ การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ คอื Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/
หรอื นายพรีณฏัฐ ์ตนัตพิจน์ จะสามารถท าไดเ้มือ่บรษิทัไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และไดร้บั
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ 
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