
การประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้ ครัง้ท่ี 1/2564

บริษทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

วนัพฤหสับดีท่ี 9 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น.

ในรปูแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)
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รอผลจาก ควิดแลบ



ผ ูถื้อห ุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษทั                           

ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564

ผ ูถื้อห ุน้ จ านวนห ุน้ รอ้ยละ

1 บริษทั สมบรูณ ์โฮลด้ิง จ ากดั 127,202,750 29.92

2 ตระกลูกิตะพาณิชย์ 57,541,037 13.53

3 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 47,993,174 11.29

4 Mr. KENNETH RUDY KAMON 14,155,435 3.33

5 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 13,085,930 3.08

6 BBHISL NOMINEES LIMITED 8,452,400 1.99

7 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0264200001 5,445,400 1.28

8 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 5,033,600 1.18

9 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5,000,000 1.18

10 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF 

CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT

4,776,000 1.12

รวม  288,685,726 67.90
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ขอ้ปฏิบติัส าหรบัการประชมุและการลงมติ

 พิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ และการซกัถามในระบบ 

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

วาระท่ี 1 เป็นวาระรบัทราบจะไม่มีการลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

วาระท่ี 2,3,4 จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง   

ทัง้หมดของผ ูถื้อห ุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ผ ูถื้อห ุน้ท่ี ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ใหล้งคะแนนผ่านทางหนา้จอของท่านในระบบ

 ผ ูมี้สว่นไดเ้สียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้

 ผ ูถื้อห ุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนห ุน้ท่ีตนถือโดยใหน้บัหน่ึงห ุน้ต่อหน่ึงเสียง

 กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุ ออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด
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080-008-7616
หรือ



แนะน ากรรมการ เป็นรายบคุคล
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นายสรรเสรญิ วงศช์ะอ ุ่ม

- ประธานกรรมการ

- กรรมการอิสระ          
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นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์

- รองประธานกรรมการ

- กรรมการ
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ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล 

- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ  

และผ ูบ้รหิาร  

- กรรมการอิสระ
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นายอจัฉรนิทร ์  สารสาส

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร

- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ   

และผ ูบ้รหิาร

- กรรมการอิสระ
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นายไพฑรูย ์ ทวีผล

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

กรรมการและผ ูบ้รหิาร 

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- กรรมการอิสระ
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ดร. สทุศัน ์ เศรษฐบ์ญุสรา้ง

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- กรรมการอิสระ
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นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย์

- กรรมการบรหิาร

- กรรมการอิสระ
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นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์

- รองประธานคณะกรรมการบรหิาร

- กรรมการ
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นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์

- กรรมการ

- กรรมการผ ูอ้ านวยการ
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แนะน าผ ูเ้ขา้รว่มประชมุฯ

1. คณะผ ูบ้รหิาร  

2. ท่ีปรกึษากฎหมาย จากบรษิทั แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั

3. ท่ีปรกึษาทางการเงินจาก  จาก ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จ ากดั (มหาชน)

4. ท่ีปรกึษาภาษีจาก  จาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั
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วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2564
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจ าปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณารบัรองรายงานการประชมุแลว้ และเห็นว่า

ถกูตอ้งครบถว้นตามมติของท่ีประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ และบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานการ

ประชมุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ 

และไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักล่าวผ่านเว็บไซดข์องบริษทั ทัง้น้ี ไม่มีผ ูถื้อห ุน้

ขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามัญผ ูถื้อห ุ้น 

ประจ าปี 2564 ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564
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คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจ าปี 2564 



มติ รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้  ประจ าปี 2564
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจ าปี 2564 



วาระท่ี 2 พิจารณาและอนมุติัการปรบัโครงสรา้งกิจการของบริษทั
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วาระที ่2 : พจิารณาและอนุมตักิารปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทั (1/3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2564 เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิการปรบัโครงสร้าง
กิจการเพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพ่ิมความคลอ่งตวัในการขยายธรุกิจ
โดยเปลี่ยนลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) ทัง้นี ้ บริษัทจะท าการโอนกิจการบางสว่น ของ
บริษัทดงัตอ่ไปนี ้ (ก) สายงานการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทเพลาข้าง (Axel Shaft) (Production Line) ท่ีตัง้อยู่ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการและจงัหวดัระยอง รวมถึง สินค้าคงคลงั สญัญา เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ใบอนญุาต สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ บคุลากรท่ี
เก่ียวข้องท่ีใช้ในการประกอบกิจการดงักลา่ว และท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างท่ีตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัระยอง (แตไ่มร่วม เจ้าหนีก้ารค้า และหนีส้ินท่ีมี
อยู่กบัสถาบนัการเงิน) ไปยงั บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากัด (“SFT”) ภายใต้วิธีการโอนกิจการบางสว่น (Partial
Business Transfer ) ตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญัติท่ีออกตามประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี 516) พ.ศ.
2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั
หรือบริษัทจ ากดั เพ่ือยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว และ (ข) ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างท่ีตัง้อยู่ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการ ไปยงั บริษัท บางกอกสปริงอนิดัสเตรียล จ ากัด (“BSK”) ภายใต้การโอนวิธีซือ้ขายแบบปกติ (Direct Transfer) ซึ่ง
บริษัททัง้สองเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน (“บริษัทย่อย”)



รายการทรพัยส์นิและประมาณมูลคา่โอนใหก้บัผูร้บัโอนดว้ยวธิกีารโอนกจิการบางสว่น และ ซือ้ขายแบบปกติ
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รายละเอยีด
SAT โอน ใหแ้ก่ SFT SAT โอน

ใหแ้ก ่BSK

วธิกีาร
การโอนกจิการบางสว่น 

(Partial Business Transfer)

การซือ้ขายแบบปกต ิ

(Direct transfer) 

สนิทรัพยท์ีจ่ะโอน • ที่ด ินและสิ่งปลูกสร า้งที่

ตัง้อยูท่ี ่ระยอง
• ส า ย ง า น ก า ร ผ ลิ ต

ผลิตภัณฑ์ประเภทเพลา

ขา้งทีต่ัง้อยูท่ีส่มทุรปราการ
และระยองรวมถงึ สนิคา้คง
คลัง  สัญญา เครื่ อ งมือ 

เ ค รื่ อ ง จัก ร  ใบอ นุญาต  
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ า ง ๆ  
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งที่ใชใ้น

ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
ดงักลา่ว 

• ที่ ด ิน แล ะสิ่ง ป ลู ก

ส ร ้า ง  (ที่ ตั ้ง อ ยู่ ที ่
สมทุรปราการ)

มลูคา่ทีจ่ะโอน /1

(ประมาณการอา้งองิจากงบ
31 ม.ีค. 64)

1,206 ลบ. 69 ลบ.

หมายเหต:ุ 
1. /1 มลูคา่การโอนกจิการจะเทา่กับราคาตามมูลค่าบัญช ี(Book 

Value)  หรือ  ราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญช ี
(Adjusted Book Value) หรือ ราคายุตธิรรม(Fair Value)  
ของกจิการทีโ่อนแลว้แตป่ระเภทของทรัพย์สนิและหนี้สนิของ
กจิการทีโ่อน ณ วันโอนกจิการตามทีไ่ดห้ารือกับหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งและเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์PBT

2. การโอนกิจการบางส่วน (PBT) บริษัทจะด าเนินการตาม
หลักเกณฑข์องพระราชบัญญัตทิีอ่อกตามประมวลรัษฎากรว่า
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับที ่516) พ.ศ. 2554 และประกาศ
อธบิดกีรมสรรพากร เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการ
โอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือ
บริษัทจ ากัด เพื่อยกเวน้รัษฎากร รวมทั ้งประกาศอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกับเรือ่งดังกลา่ว

3. จะด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในรอบระยะเวลาบญัชปีี 2564

บจ. บางกอกสปรงิ
อนิดัสเตรยีล (BSK)

บจ. สมบรูณ ์ฟอรจ์จิง้ 
เทคโนโลย ี(SFT)

100% 100%

1 2

บมจ. สมบูรณ์แอด๊วานซเ์ทคโนโลย ี (“SAT”)

Holding Company
1 2

วาระที ่2 : พจิารณาและอนุมตักิารปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทั (2/3)
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(1) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น ( Partial Business
Transfer) และการโอนวิธีซือ้ขายปกติ (Direct Transfer) ให้แก่บริษัทย่อยได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการก าหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซือ้ขายกิจการบางสว่น การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียน
บริษัทย่อยให้สอดคล้องกบัมลูคา่กิจการท่ีโอนเพ่ือให้เป็นตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่น
ให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพ่ือการขอยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องของกรมสรรพากร

(2) พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ หรือเพ่ือให้การด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคลอ่งตวั

(3) จัดท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการบางส่วน และ /หรือ สญัญาใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการปรับ
โครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดท าและลงนามในค าขอ และ /หรือ เอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ รวมทัง้ 
ติดตอ่ในเร่ืองดงักลา่วกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการปรับโครงสร้างกิจการให้ส าเร็จลลุว่ง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย

เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียกร้อย ที่ประชุมคณะกร รมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัตกิารมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่

คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

วาระที ่2 : พจิารณาและอนุมตักิารปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทั (3/3)



วาระท่ี 2 พิจารณาและอนมุติัการปรบัโครงสรา้งกิจการของบริษทั

คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผ ูถื้อห ุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ อนมุติัการปรบัโครงสรา้งกิจการของบรษิทั

28

วาระท่ี 2 พิจารณาและอนมุติัการปรบัโครงสรา้งกิจการของบริษทั



วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละ

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั
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วาระที ่3  : พจิารณาและอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ วตัถปุระสงค์ และ หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

สืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างกิจการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
การแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี ้

เดิม  : (ข้อ 6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ากดัและบริษัทมหาชนจ ากดั

แก้ไขเป็น :  (ข้อ 6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ากดัและบริษัทมหาชนจ ากัด หรือ
การเข้าร่วมทุน หรือเข้าลงทุนในกิจการอื่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่ากิจการนัน้จะมี วัตถุประสงค์ท่ี
คล้ายคลงึกนั หรือเก่ียวข้อง หรือสืบเนื่องกนักบัวตัถปุระสงค์ของบริษัทหรือไม่”

เพิ่มเติม : (ข้อ 26) ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการองค์กรหรือธุรกิจ เช่น บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบ 
บญัชีและสารสนเทศ เป็นต้น”

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี ้

เดิม :           (ข้อ 3)     วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน  25 ข้อ

แก้ไขเป็น :  (ข้อ 3)     วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 26 ข้อ



31

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละ

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั

คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผ ูถื้อห ุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละ

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั

มติ อนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิทั



วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั
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วาระที ่4   : พจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว 

บริษัทจะเปลี่ยนลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) ซึ่งจะด าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้น
ในบริษัทอื่นเพียงอย่างเดียว โดยมีบริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั (SFT) ด าเนินการในฐานะบริษัทย่อย
ท่ีประกอบธุรกิจหลกั โดยบริษัทจะด ารงการถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด เพื่อให้ SFT มี
สถานะเป็นบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องนัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท โดยเพิ่มเติม “หมวดการก ากับ
ดแูลการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์และข้อบงัคบัของการปรับโครงสร้าง
กิจการเป็นบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) ตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง  โดยยกเลิกหมวด 8 เบ็ดเตล็ด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็น “หมวด 8 การก ากับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” และเพิ่ม “ หมวด 9 บทเพิ่มเติม” โดย
ข้อบงัคบัท่ีได้แก้ไขแล้วจะมี 61 ข้อ   จากเดิมมี 52 ข้อ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
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วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั

คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผ ูถื้อห ุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั

มติ อนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษิทั



ในวาระน้ี ก าหนดไว ้เพ่ือใหผ้ ูถื้อห ุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั และ/หรือ เพ่ือให้

คณะกรรมการบรษิทั ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ (ถา้มี)  โดยจะไม่มี

การน าเสนอเรือ่งเพ่ือพิจารณาอนมุติั และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)

55



ปิดการประชมุ

ขอขอบคณุท่านผ ูถื้อห ุน้
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