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ที่ G/005/2558 
 
      วนัท่ี 27 เมษายน 2558 
 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 

ด้วยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2558 ซึ่งในขณะที่เร่ิมการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 133 
ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 4,589,208,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9993 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ได้มีมติที่ส าคญั
สรุปได้ดงันี ้

 
1. มีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 2558 

   
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,830,655,537 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง) 
 

หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 241,446,857 
หุ้น 
 

2. รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

3. มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2557 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,830,696,937 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) และงดออกเสยีงจ านวน 10,000 เสยีง) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 51,400 หุ้น 
 



หน้า 2 จาก 6 

4. มีมติอนมุตัิการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2557 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 17,300,000 บาท 
และจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) เป็นเงินจ านวน 387,045,099.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 
ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 และก าไรสะสม เงินปันผลทัง้หมดจะถกู
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,830,696,937 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) และงดออกเสยีงจ านวน 10,000 เสยีง) 
 

5. มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ ครัง้ที่ 4” หรือ “GLAND-W4”) จ านวนไม่เกิน 590,967,146 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิด
มลูคา่ ในอตัราสว่น 10 หุ้นเดิม (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 4 (กรณีมีเศษ
ให้ปัดทิง้) โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั ง้ที่ 4 ในวนัที่ 21 กรกฎาคม 2558 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 
22 กรกฎาคม 2558 

 
อีกทัง้ มีมติมอบอ านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 4 รวมทัง้มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 4 ดงักลา่วได้ทกุประการ ซึ่ง
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการติดต่อ จดัท า หรือสง่มอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 4 และการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น  

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,830,688,491 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) และงดออกเสยีงจ านวน 21,500 เสยีง) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 3,054 หุ้น 

 
6. มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ลงจ านวน 447,798 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

5,919,366,933 บาท เป็น 5,918,919,135 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที่ไม่ได้ใช้สิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
GLAND-W1 จ านวน 447,798 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,665,191 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) และงดออกเสยีงจ านวน 10,000 เสยีง 
(คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 
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หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 965,200 หุ้น 

 
7. มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็น

ดงันี ้
 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 5,918,919,135 บาท (ห้าพนัเก้าร้อยสบิแปดล้านเก้าแสนหนึง่

หมื่นเก้าพนัหนึง่ร้อยสามสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,918,919,135 หุ้น   (ห้าพนัเก้าร้อยสบิแปดล้านเก้าแสนหนึง่

หมื่นเก้าพนัหนึง่ร้อยสามสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ               1 บาท (หนึง่บาท) 

 

 
 

โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 5,918,919,135 หุ้น (ห้าพนัเก้าร้อยสบิแปดล้านเก้าแสนหนึง่

หมื่นเก้าพนัหนึง่ร้อยสามสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                     ไมม่ี”  

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,665,191 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) และงดออกเสยีงจ านวน 10,000 เสยีง 
(คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 
 

8. มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 616,565,067 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จ านวน 616,565,067 หุ้น โดยมีมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันัน้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
6,535,484,202 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 6,535,484,202 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,653,692 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) และงดออกเสยีงจ านวน 21,500 เสยีง 
(คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 1 หุ้น 
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9. มีมติอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
เป็นดงันี ้
 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 6,535,484,202 บาท (หกพนัห้าร้อยสามสบิห้าล้านสีแ่สน

แปดหมื่นสีพ่นัสองร้อยสองบาท) 

 แบง่ออกเป็น 6,535,484,202 หุ้น   (หกพนัห้าร้อยสามสบิห้าล้านสีแ่สน

แปดหมื่นสีพ่นัสองร้อยสองหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ                       1 บาท (หนึง่บาท) 

  

โดยแบง่ออกเป็น 

 

  

 หุ้นสามญั 6,535,484,202 หุ้น (หกพนัห้าร้อยสามสบิห้าล้านสีแ่สน

แปดหมื่นสีพ่นัสองร้อยสองหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                              ไมม่ี”  

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,653,692 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) และงดออกเสยีงจ านวน 21,500 เสยีง 
(คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน)) 
 

10. มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 616,565,067 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อส ารอง
ไว้ส าหรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 4 จ านวน 590,967,146 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับราคาใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 ที่ยงัไม่ได้สิทธิ จ านวน 
25,597,921 หุ้น 

อีกทัง้ มีมติมอบอ านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าวข้างต้นได้ทุก
ประการ 

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,665,192 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจ านวน 10,000 
เสยีง) 
 

11. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นางสาวนพพร  ติรวฒันกุล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายมงคล เปา
อินทร์ กรรมการท่ีลาออกจากต าแหนง่ 
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(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,505,692 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจ านวน 169,500 
เสยีง) 
 

12. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ และนางสาวรมณี บญุดีเจริญ 
กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมได้ให้ผู้ ถือหุ้นใช้
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

12.1 นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ 
 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,647,694 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจ านวน 27,500 
เสยีง) 

 
12.2 นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ  

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,647,694 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจ านวน 27,500 
เสยีง) 

 
12.3 นางสาวรมณี บญุดีเจริญ 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,647,694 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจ านวน 27,500 
เสยีง) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 2 หุ้น 

 
13. มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 เป็นสองส่วน ได้แก่ ค่าพาหนะเป็นรายเดือน 

และคา่เบีย้ประชมุกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

13.1 คณะกรรมการบริษัท 
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ช่ือต าแหนง่ 

ปี 2558  (ปีที่เสนอ) 

คา่พาหนะ คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 57,500 15,000 

รองประธานกรรมการ 57,500 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 57,500 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 51,800 12,000 

กรรมการอื่นๆ 40,300 12,000 

 
13.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือต าแหนง่ 

ปี 2558  (ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 
 
13.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ช่ือต าแหนง่ 

ปี 2558  (ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

12,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,679,334 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ) งดออกเสยีงจ านวน 21,500 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุ)) 

 
หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนจ านวน 25,640 หุ้น 

 
14. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4579 หรือนางสาวศิราภรณ์ 

เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 หรือนายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 แห่ง
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บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยส าหรับปี 2558 และก าหนดคา่สอบบญัชีเฉพาะของบริษัทไมร่วมบริษัทยอ่ยเป็นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 
2557 เป็นเงิน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่เบีย้เลีย้ง คา่ที่พกัและคา่ใช้จ่ายใน
การเดินทาง (ถ้ามี) โดยในปี 2557 ที่ผา่นมาไมม่ีคา่บริการอื่น 

 
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 4,831,679,334 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 11,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) และงดออกเสยีงจ านวน 10,000 เสยีง) 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
            (นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
          เลขานกุารบริษัท 


