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วิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน
1.

2.

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะ
นาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้ม ี
การลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการซักถามหรือ
แสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ี
ท่านเป็ นผู้รบั มอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ปี ระชุม
ทราบด้วยทุกครัง้
ภายหลังที่ท่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดที่ไม่เห็น
ด้ว ยหรือ งดออกเสีย งในวาระใด ขอให้ล งคะแนนในบัต รลงคะแนนที่ไ ด้ร ับ จาก
เจ้าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้ าที่ของบริษัท ทัง้ นี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนน
ของผู้ถือ หุ้น ที่ล งคะแนนไม่เ ห็น ด้ว ย และตามด้ว ยบัต รลงคะแนนของผู้ถือ หุ้น ที่
งดออกเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึน้ เพือ่ ให้
เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บตามลาดับ
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วิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน
3. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใดจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
4. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ได้แก่

4.1 วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึง่ บริษทั จะคานวณฐานคะแนนเสียง
โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีสทิ ธิออกเสียงทีอ่ อกเสียง
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที่
งดออกเสียง
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วิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน
4.2 วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ได้แก่วาระที่ 2 ซึง่ บริษทั จะ
คานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมที่
ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
5. เพือ่ ให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกันตามหลักการ
กากับดูแลกิจการ บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วยเพือ่ เก็บไว้
เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียวโดยขอให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่
หลังเลิกประชุมฯแล้วกรณีผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะกลับก่อนขอให้สง่ บัตรลงคะแนน
คืนให้กบั เจ้าหน้าทีด่ ว้ ยเช่นกัน
6. บริษทั จะไม่นาบัตรเสียมารวมในการนับคะแนนเสียงใดๆ
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วาระที่ 1
พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2560
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
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วาระที่ 1
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัท ฯ ได้ จ ัด ท ารายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ครัง้ ที่ 2/2560
ที่ป ระชุ ม เมื่อ วัน ที่ 29 สิง หาคม 2560 และได้จ ัดส่ง ส าเนารายงานการ
ประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาทีก่ ฎหมาย
กาหนด พร้อมทัง้ ได้แนบสาเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560
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วาระที่ 2
พิจารณาและอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2-3
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อ ให้บ ริษัท มีค วามพร้ อ มในส่ ว นของเงิน ทุ น ส าหรับ การขยายธุ ร กิจ ของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั จึงได้อนุ มตั กิ ารจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งประกอบด้วย Mr.
Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ ในราคาหุน้ ละ 13.000
บาท ซึง่ ไม่เป็ นการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดย
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ ขายถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ของหุ้น สามัญ ของบริษัท
ย้อนหลัง 7 วันทาการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ ขออนุ มตั ใิ ห้บริษทั เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึง
วันที่ 6 กันยายน 2560) ซึง่ เท่ากับหุน้ ละ 13.004 บาท โดยบริษทั จะต้องดาเนินการเพิม่
ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท จ านวน 70,000,000 หุ้ น จากทุ น จดทะเบีย นจ านวน
359,240,725 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนจานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2 - 3
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)
ประวัตโิ ดยย่อของบุคคลในวงจากัด มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อบุคคล
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่
อาชีพ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
ประโยชน์ ที่บริษทั คาดว่าจะ
ได้รบั

:
:
:
:
:
:
:

Mr. Phoukhaokham Pravoraxay
ลาว
53 ปี
Khokyai Village, Xaythany District, Vientiane, Lao PDR
กรรมการบริหารบริษทั Saysettha Construction Co., Ltd.
ไม่มคี วามสัมพันธ์อ่นื ใดกับบริษทั และไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
• ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษทั เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนสารองสาหรับโครงการ
ลงทุนในปจั จุบนั เงินทุนสาหรับโครงการลงทุนในอนาคต และ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
• เป็ นนักธุรกิจทีท่ าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศลาว ทีม่ คี วามกว้างขวาง
มีความรูแ้ ละความเข้าใจในการประกอบธุรกิจในประเทศลาว ซึง่ เป็ น
ประโยชน์แก่บริษทั ในการแนะนาลูกค้าทีม่ คี วามต้องการซือ้ หม้อแปลง
ไฟฟ้าหรือแนะนาโครงการลงทุนในประเทศลาวในอนาคต
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)
ประวัตโิ ดยย่อของบุคคลในวงจากัด มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อบุคคล
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่
อาชีพ

:
:
:
:
:

ความสัมพันธ์กบั บริษทั
ประโยชน์ ที่บริษทั คาดว่าจะ
ได้รบั

:
:

นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์
ไทย
40 ปี
65 ซอยจัดสรร ถ.สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
• ผูบ้ ริหาร บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
• กรรมการ บริษทั อินเตอร์เมดิคอล จากัด
• กรรมการ บริษทั เมดิไทม์ จากัด
• กรรมการ บริษทั แอคทิฟ อโกร จากัด
ถือหุน้ 6,000,000 หุน้ (ร้อยละ 2.06) และไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
• ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษทั เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนสารองสาหรับโครงการ
ลงทุนในปจั จุบนั เงินทุนสาหรับโครงการลงทุนในอนาคต และ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
• เป็ นนักลงทุนทีม่ กี ารลงทุนในหลากหลายธุรกิจ จึงเป็ นผูท้ ม่ี คี วาม
กว้างขวาง และเป็ นทีร่ จู้ กั ของนักธุรกิจจานวนมาก ซึง่ อาจสามารถแนะนา
ลูกค้าหรือโครงการลงทุนให้แก่บริษทั ต่อไปในอนาคต
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)
วัตถุประสงค์การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและแผนการใช้เงิน มีดงั ต่อไปนี้
โครงการ

มูลค่าเงิ นลงทุนในปี 2560

สถานะ

ที่มาของเงิ นทุน

อนุมตั แิ ล้ว

เงินกูย้ มื /เงินจาก
การใช้สทิ ธิ
QTC-W1

อนุมตั แิ ล้ว

เงินกูย้ มื

1. แหล่งเงิ นทุนสารองสาหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนั
1.

โครงการ Minbu

• เงินค่าหุน้ จากการเพิม่ ทุน
ใน GEPT

4.51 ล้านบาท

• เงินค่าหุน้ GEPT
2.

โครงการ L Solar 1

63.24 ล้านบาท

• ชาระคืนตั ๋ว P/N ค่าหุน้ ของ
L Solar 1

272.09 ล้านบาท
รวม

339.84 ล้านบาท

2. แหล่งเงิ นทุนสาหรับโครงการลงทุนในอนาคตที่ยงั ไม่ได้ตดั สิ นใจเข้าลงทุน
3.

โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทย
(ประมาณ 6.64 เมกะวัตต์)

ประมาณ 210.00 ล้านบาท

อยู่ระหว่าง
การศึกษา

อยู่ระหว่าง
การศึกษา

4.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศญีป่ นุ่ (ประมาณ 32.27 เมกะวัตต์)

ประมาณ 320.00 ล้านบาท

อยู่ระหว่าง
การศึกษา

อยู่ระหว่าง
การศึกษา

รวม

ประมาณ 530.00 ล้านบาท

3. เงิ นทุนส่วนที่เหลือจะนาไปใช้เป็ นเงิ นทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิ จโรงไฟฟ้ าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นธุรกิ จ
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2560 บริษทั ได้รบั เงินมัดจาจานวน 80,000,000 บาท สาหรับการ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในครัง้ นี้ จากบุคคลในวงจากัดเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
และสืบเนื่องจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษทั จะต้องแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็ น
ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

429,240,725 บาท

แบ่งออกเป็ น

429,240,725 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1

บาท

429,240,725 หุน้
ไม่ม ี

หุน้
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(สีร่ อ้ ยยีส่ บิ เก้าล้านสองแสนสีห่ มืน่ เจ็ด
ร้อยยีส่ บิ ห้าบาทถ้วน)
(สีร่ อ้ ยยีส่ บิ เก้าล้านสองแสนสีห่ มืน่ เจ็ด
ร้อยยีส่ บิ ห้าหุน้ )
(หนึ่งบาท)
(สีร่ อ้ ยยีส่ บิ เก้าล้านสองแสนสีห่ มืน่ เจ็ด
ร้อยยีส่ บิ ห้าหุน้ )
(-)”

วาระที่ 2
1.

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ

การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 359,240,725 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาทเพือ่ เสนอขายแก่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ และ
นาหุน้ สามัญดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.

การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรือ่ งทุนจดทะเบียนเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนดังกล่าว และ

3.

การมอบอานาจให้นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน หรือบุคคลที่ นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน มอบหมาย ให้มอี านาจ
พิจารณากาหนดเงือ่ นไขและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจากัด รวมทัง้ มีอานาจในการ (1) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจากัด (2) ลงนามในเอกสารคา
ขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นเกีย่ วกับออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจากัด ซึง่
รวมถึงการติดต่อและการยืน่ คาขออนุญาตใดๆ คาขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (3) การนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและเกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคล
ในวงจากัด
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วาระที่ 2
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

คานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ ือหุ้นทัง้ หมดที่มาประชุมที่ออก
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
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วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2-3
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วาระที่ 3
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการที่บริษทั จะมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 70,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 359,240,725 บาทเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 429,240,725 บาทโดยการออกหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้
ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นาย
พีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ ในราคาหุน้ ละ 13.000 บาท มูลค่ารวม 910,000,000 บาท ซึง่ ไม่เป็ นการเสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ
ขายถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ย้อนหลัง 7 วันทาการ ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการมีมติให้
เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิให้บริษทั เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (ระหว่างวันที่ 29
สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560) ซึง่ เท่ากับหุน้ ละ 13.004 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่
ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2 - 3
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วาระที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน
70,000,000 หุน้ มุลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือ่ เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ ในราคาหุน้
ละ 13.000 บาท มูลค่ารวม 910,000,000 บาท ซึง่ ไม่เป็ นการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 กาหนด
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ย้อนหลัง 7 วัน
ทาการ ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุ มตั ใิ ห้บริษทั เสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560) ซึง่ เท่ากับหุน้ ละ
13.004 บาท
ทัง้ นี้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายให้แก่ คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/
หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ จะสามารถทาได้เมือ่ บริษทั ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และได้รบั
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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วาระที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ขอบคุณค่ ะ

ขอบคุณครั บ
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