
การประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 01/2564
บริษทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอรย่ี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

วนัองัคารท่ี 7 กนัยายน 2564 เวลา 14:00 น.



บริษทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอรย่ี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

จ านวนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิเข้าร่วมประชมุ (Record Date)
3,898 ราย

จ านวนหุ้นทัง้หมด 300,000,000 หุ้น
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กรรมการและผูบ้ริหาร

คณุทรงศรี นิตยสทุธ์ิ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร
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กรรมการและผูบ้ริหาร

คณุเสาวณีย ์คงสกลุ

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการและผูบ้ริหาร

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลภินี โกศลบญุ

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการและผูบ้ริหาร

คณุธีรพงษ์ สืบวฒันะ

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการและผูบ้ริหาร

คณุพดด้วง คงคามี

กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
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กรรมการและผูบ้ริหาร

คณุกฤติยา หงสหิ์รญั

รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ
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กรรมการและผูบ้ริหาร

คณุมนูกิตติ นิตยสทุธ์ิ

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร
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วาระการประชมุ

วาระที ่1 เรื่องทีแ่จง้เพือ่ทราบ

วาระที ่2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงชื่อและตราประทบัของบรษิทัฯ รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงชื่อและตราประทบัของบรษิทัฯ

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทนุเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ 
ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2

วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี
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การสอบถามและแสดงความคิดเหน็

วิธี 1: การยกมือ เพ่ือสอบถามทางเสียง

1. กดปุ่ ม “Participants”
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การสอบถามและแสดงความคิดเหน็

วิธี 1: การยกมือ เพ่ือสอบถามทางเสียง

2. กดปุ่ ม “Raise Hand” ซึง่มสีญัลกัษณ์รปูมอืปรากฎขา้งชื่อของผูเ้ขา้รว่มประชุม
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การสอบถามและแสดงความคิดเหน็

วิธี 1: การยกมือ เพ่ือสอบถามทางเสียง

3. เมื่อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ กดปุ่ ม “Lower Hand” เพือ่เป็นการเอามอืลง
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การสอบถามและแสดงความคิดเหน็

วิธี 2: การพิมพค์ าถามผา่นระบบแชต

1. กดปุ่ ม “Chat”

- 14 -



การสอบถามและแสดงความคิดเหน็

วิธี 2: การพิมพค์ าถามผา่นระบบแชต

2. พมิพค์ าถามในชอ่ง และกด Enter เพือ่สง่ขอ้ความ
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การสอบถามและแสดงความคิดเหน็

วิธี 2: การพิมพค์ าถามผา่นระบบแชต

3. เมื่อสง่ขอ้ความเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ สามารถปิดเมนู Chat 
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การออกเสียงลงคะแนน

ผูเ้ขา้รว่มประชุม สามารถเลอืกออกเสยีงลงคะแนน “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยส าหรบัวาระแจง้เพื่อ
ทราบ ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนได้

ในการออกเสยีงลงคะแนน:
1. ไปทีห่น้าต่าง E-Voting เพือ่ท าการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาทีก่ าหนด (1 นาท)ี 
2. เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ จะม ีPop Up สอบถามอกีครัง้หน่ึง ใหก้ดตกลงเพือ่ยนืยนัการออกเสยีงลงคะแนน
3. กรณีทีต่อ้งการเปลีย่นการลงคะแนน สามารถท าไดโ้ดยการกดเลอืกคะแนนใหมอ่กีครัง้ 
หมายเหตุ: กรณีทีปิ่ดวาระไปแลว้ จะไมส่ามารถลงคะแนนเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นการลงคะแนนได้

เมื่อลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้่านกลบัมายงัหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรบัชมภาพและเสยีงของการประชุม
ต่อ โดยเจา้หน้าทีจ่ะท าการรวบรวมคะแนนทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน
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การออกเสียงลงคะแนน

• หน่ึงหุน้ เทา่กบัหน่ึงเสยีง
• ผูถ้อืหุน้หน่ึงรายมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีถ่อืหรอืรบัมอบฉนัทะ
• ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้มสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เวน้แต่เป็นการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

การนบัคะแนน
• บรษิทัฯ จะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนน

เสยีงทีเ่หน็ดว้ย
• เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแลว้ ถอืวา่ผลการออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้เป็นอนัสิน้สุด
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วาระท่ี 1 

เรือ่งท่ีแจ้งเพื่อทราบ
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วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีแจ้งเพ่ือทราบ

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะซกัถาม กรุณาพมิพค์ าถามผา่นระบบแชต หรอืกดปุ่ ม Raise Hand เพือ่สอบถามทางเสยีง
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วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีแจ้งเพ่ือทราบ

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระน้ี
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วาระท่ี 2 

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564
ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะซกัถาม กรุณาพมิพค์ าถามผา่นระบบแชต หรอืกดปุ่ ม Raise Hand เพือ่สอบถามทางเสยีง
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ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระน้ีในระบบ
โดยวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564
ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564
ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 ตามทีเ่สนอ

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564
ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564
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วาระท่ี 3 

พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบั
ของบริษทัฯ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ

และข้อบงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบัของบริษทัฯ
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบัของบริษทัฯ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิและข้อบงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงช่ือ
และตราประทบัของบริษทัฯ

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ตราประทบั ช่ือย่อ
หลกัทรพัย์

ช่ือเดิม บรษิทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอรย์ี่
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

SAAM Energy Development 
Public Company Limited

SAAM

ช่ือใหม่ บรษิทั เอสเอเอเอม็ 

ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

SAAM Development 
Public Company Limited

SAAM

โดยขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร หรอื
นายพดดว้ง คงคาม ีหรอืนางสาวกฤตยิา หงสห์ริญั ในการแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน และการลงนามใน
เอกสาร ตดิต่อ ใหข้อ้มลู และด าเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัทีก่รมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบัของบริษทัฯ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิและข้อบงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงช่ือ
และตราประทบัของบริษทัฯ

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั

ข้อความเดิม
ขอ้ 1 ชื่อบรษิทั “บรษิทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอรย์ี ่ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั 

(มหาชน)” 
และมชีื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “SAAM Energy Development Public 
Company Limited”

ข้อความท่ีเสนอแก้ไข
ขอ้ 1 ชื่อบรษิทั “บรษิทั เอสเอเอเอม็ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)” 

และมชีื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “SAAM Development Public Company 
Limited”

ข้อความเดิม ข้อความท่ีเสนอแก้ไข
ขอ้ 1. 

ค าว่า “บรษิทั” ในขอ้บงัคบัฉบบันี้ 
หมายถงึ บรษิทั เอสเอเอเอม็ 
เอน็เนอรย์ี ่ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) หรอืใชช้ือ่เป็นภาษาองักฤษ
ว่า “SAAM Energy Development 
Public Company Limited”

ขอ้ 1. 

ค าว่า “บรษิทั” ในขอ้บงัคบัฉบบันี้ 
หมายถงึ บรษิทั เอสเอเอเอม็ 
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) หรอื
ใชช้ื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “SAAM
Development Public Company 
Limited”

ขอ้ 53. 

ดวงตราของบรษิทัใหม้ลีกัษณะดงันี้

ขอ้ 53. 

ดวงตราของบรษิทัใหม้ลีกัษณะดงันี้
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ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะซกัถาม กรุณาพมิพค์ าถามผา่นระบบแชต หรอืกดปุ่ ม Raise Hand เพือ่สอบถามทางเสยีง

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบัของบริษทัฯ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิและข้อบงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงช่ือ
และตราประทบัของบริษทัฯ
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ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระน้ีในระบบ
โดยวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบัของบริษทัฯ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิและข้อบงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงช่ือ
และตราประทบัของบริษทัฯ
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงชื่อและตราประทบัของบรษิทัฯ รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณหส์นธแิละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงชื่อและตราประทบัของบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบัของบริษทัฯ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิและข้อบงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงช่ือ
และตราประทบัของบริษทัฯ
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วาระท่ี 4 

พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2

ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น

SAAM-W1 SAAM-W2
อายุ 1 ปี 3 ปี
จ านวน ไมเ่กนิ 30,000,000 หน่วย ไมเ่กนิ 30,000,000 หน่วย
จดัสรรให้แก่ ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

(Right Offering) โดยไมค่ดิมลูคา่
ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

(Right Offering) โดยไมค่ดิมลูคา่
อตัราส่วนการจดัสรร หุน้สามญัเดมิ จ านวน 10 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั

แสดงสทิธิ
หุน้สามญัเดมิ จ านวน 10 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั

แสดงสทิธิ
อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้

สามญัของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ 
ใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้

สามญัของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ 
ราคาใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุน้ 11.00 บาทต่อหุน้
วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รบัการจดัสรร (Record Date)

วนัที ่15 กนัยายน 2564 วนัที ่15 กนัยายน 2564

การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนรองรบัการด าเนินธุรกจิในอนาคต ตามแผนการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้จากการขยายธุรกจิ
เดมิและการเขา้ด าเนินการหรอืลงทุนในธุรกจิใหม่
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น

การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนรองรบัการด าเนินธุรกจิในอนาคต ตามแผนการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้จากการขยายธุรกจิ
เดมิและการเขา้ด าเนินการหรอืลงทุนในธุรกจิใหม่

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่1

17 มกราคม 2565

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่2

18 พฤษภาคม 2565

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่3

ครบอายุ 1 ปี

SAAM-W1 จ านวน 30,000,000 หน่วย (30,000,000 หุน้) ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 7.50 บาทต่อหุน้

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่1

17 มกราคม 2565

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่2

18 พฤษภาคม 2565

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่3

26 ตุลาคม 2565 

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่4

17 พฤษภาคม 2566 

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่5

25 ตุลาคม 2566 

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่6

21 พฤษภาคม 2567 

ก าหนดการแปลงสทิธิ
ครัง้ที ่7

ครบอายุ 3 ปี

SAAM-W2 จ านวน 30,000,000 หน่วย (30,000,000 หุน้) ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 11.00 บาทต่อหุน้
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น

โดยขอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรหิาร หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรอืนายพดด้วง คงคาม ีหรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรญั เป็นผู้พจิารณาและก าหนด แก้ไขเพิม่เ ติม และ
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ครัง้ที ่1 และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 ดงักล่าว เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิการปรบัหรอืการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธ ิเป็นต้น รวมทัง้มีอ านาจในการลง
นามในเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจด าเนินการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ครัง้ที ่2 ส าเรจ็ลุล่วง ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การใหข้อ้มูล และการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ครัง้ที ่1 และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 และหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2
เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ดว้ย
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วาระท่ี 5 

พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2

ทนุจดทะเบยีนเดิม ทนุจดทะเบยีนใหม่

150,000,000 บาท 180,000,000 บาท
แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 300,000,000 หุน้ แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 360,000,000 หุน้

การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวนไมเ่กนิ 30,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวนไมเ่กนิ 60,000,000 
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ 

ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 
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วาระท่ี 6 

พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ

ข้อความเดิม
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน จ านวน  150,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สบิลา้นบาทถว้น)

แบ่งออกเป็น 300,000,000 หุน้ (สามรอ้ยลา้นหุน้)
มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์
โดยแยกออกเป็น:
หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ (สามรอ้ยลา้นหุน้)
หุน้บุรมิสทิธ ิ                         - หุน้ ( - )

ข้อความท่ีเสนอแก้ไข
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน จ านวน  180,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสบิลา้นบาทถว้น)

แบ่งออกเป็น 360,000,000 หุน้ (สามรอ้ยหกสบิลา้นหุน้)
มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์
โดยแยกออกเป็น:
หุน้สามญั 360,000,000 หุน้ (สามรอ้ยหกสบิลา้นหุน้)
หุน้บุรมิสทิธ ิ                         - หุน้ ( - )
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ

โดยขอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรหิาร หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรอืนายพดดว้ง คงคาม ีหรอืนางสาวกฤตยิา หงสห์ริญั ในการแก้ไขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อให้ เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบยีน และการลงนามในเอกสาร ตดิต่อ ใหข้อ้มูล และด าเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสือบรคิณห์
สนธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์
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วาระท่ี 7 

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2

- 41 -



วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2

การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 60,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

(1) หุน้เพิม่ทุนเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 จ านวนไม่เกนิ 
30,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท

(2) หุน้เพิม่ทุนเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 จ านวนไม่เกนิ 
30,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2

โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรอืนายพดด้วง คงคาม ีหรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรญั เป็นผู้พจิารณาและก าหนด แก้ไขเพิม่เ ติม และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้มอี านาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และมอี านาจด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นและสมควร อนัเกี่ยวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ซึ่งรวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเพยีงการใหข้อ้มูลและการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรอื หน่วยงานอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ดว้ย
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ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะซกัถาม กรุณาพมิพค์ าถามผา่นระบบแชต หรอืกดปุ่ ม Raise Hand เพือ่สอบถามทางเสยีง
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ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระน้ีในระบบ
โดยวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ ตามทีเ่สนอ

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น
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ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระน้ีในระบบ
โดยวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอีนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ตามทีเ่สนอ

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2
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ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระน้ีในระบบ
โดยวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอีนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
ตามทีเ่สนอ

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ
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ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระน้ีในระบบ
โดยวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ตามทีเ่สนอ

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2
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วาระท่ี 8 

พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ
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การประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 01/2564
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