ที่ ศค. 0412/2561
วันที่ 23 เมษายน 2561
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 40

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 40 บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ในวันจันทร์ ที่ 23
เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวง
บางนา เขตบางนา กรุ ง เทพมหานคร มี ผ้ ูถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะเข้ า ร่ ว มประชุม จ านวน 183 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้
96,841,706 หุ้น ที่ประชุมได้ มีมติในวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.

ที่ประชุมรับทราบเรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ

2.
มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 39 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้.ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวน (เสียง)
126,401,321
0
1,260
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

126,402,581

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถื อ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุม เพิ่ ม ขึน้ จากเมื่ อ ตอนเริ่ ม เปิ ดประชุ ม 29 ราย
นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 29,560,875 หุ้น
3.

ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560

4.
มีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้.ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวน (เสียง)
127,427,806
0
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,427,806

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระก่อน จานวน 4 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น
ได้ 1,025,225 หุ้น
5.

มีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 7,531,751.45 บาท
(2) อนุมตั ิจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2560 จานวนไม่เกิ น 98,156,119.75 บาท คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.65
บาท (ในกรณีที่บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริ ษัทที่ตราไว้ จากหุ้นละ
6.50 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้ อยแล้ ว อัตราเงินปั นผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.05
บาท) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี ้.ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวน (เสียง)
127,427,806
0
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,427,806

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

6.
มีมติแต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรื อ
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสานักบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
ของบริ ษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นเงิน 1,125,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้.ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวน (เสียง)
127,427,806
0
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,427,806

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
7.
มีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้ กรรมการ 5 คนเดิม
ที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้.กรรมกำร
1. นายอติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
กรรมกำร
ผู้ถอื หุ้น
2. นายสัญญา ศรายุทธ
เห็นด้ วย
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

จำนวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

กรรมกำร
3. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

จำนวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

จำนวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
กรรมกำร
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
กรรมกำร
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการและกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระก่อน จานวน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น
ได้ 47,483 หุ้น
8.
มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทังกรรมการบริ
้
ษัท ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรู ปของ
เงินประจาตาแหน่ง เบี ้ยประชุม และบาเหน็จ เป็ นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 7 ปี ที่ผา่ นมา ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้.
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

จำนวน (เสียง)
127,478,289
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %

งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

0
0

0.0000 %
0.0000 %

127,478,289

100.0000 %

9.
มีมติอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท และ
มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายการ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุ้น
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

ก่อน
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้
981,561,197.50
981,561,197.50
6.50
151,009,415
981,561,197.50 บาท
1,963,122,395 หุ้น
0.50 บาท
1,963,122,395 หุ้น
- หุ้น

หลัง
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้
981,561,197.50
981,561,197.50
0.50
1,963,122,395

(เก้ าร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
(หนึง่ พันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านหนึง่ แสนสอง
หมื่นสองพันสามร้ อยเก้ าสิบห้ าหุ้น)
(ห้ าสิบสตางค์)
(หนึง่ พันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านหนึง่ แสนสอง
หมื่นสองพันสามร้ อยเก้ าสิบห้ าหุ้น)
(ศูนย์ห้ นุ )

ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิอ อกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้.ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวน (เสียง)
127,477,269
0
1,020
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9991 %
0.0000 %
0.0008 %
0.0000 %

127,478,289

100.0000 %

10.
มีมติอนุมตั ิออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่ กรรมการ และพนักงาน
ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่
กรรมการ และพนัก งานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย ครั ง้ ที่ 1
(SKR-ESOPW1)
: 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 65,000,000 หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก
: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
ระยะเวลาเสนอขายใบสาคัญแสดง : บริ ษัทฯ จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ภายใน 1 ปี
สิทธิ
นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
: เสนอขายครัง้ เดียวให้ แก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ
วิธีการเสนอขาย
บริ ษัทย่อย ซึง่ ไม่มีผ้ ใู ดได้ รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
SKR-ESOPW1
ทังนี
้ ้ มีกรรมการได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1
จานวน 23 ราย
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีที่มีการ
อัตราการใช้ สทิ ธิ
ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้ สทิ ธิ
: 4.75 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณี ที่มีการปรั บสิทธิ ตามเงื่ อนไขการปรั บ
สิทธิ
จ านวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ : 65,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
การใช้ สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ทัง้ นี ้ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุค คลที่ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มี อ านาจ (1)
พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ และอยู่ในส่ วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น (2) เข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKRESOPW1) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ (4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
SKR-ESOPW1 ตามสมควร

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้ าน
ดังนี ้.ผู้ถอื หุ้น
จำนวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
59,244,075
99.9982 %
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000 %
งดออกเสียง
1,020
0.0017 %
บัตรเสีย
0
0.0000 %
รวม
59,245,095
100.0000 %
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียง จานวน 68,233,194 หุ้น
11.
มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 981,561,197.50 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 1,033,692,421.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 104,262,448 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 และมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,300,296,061.23 บาท
6,320,080,800 หุ้น
0.50 บาท
6,320,080,800 หุ้น
- หุ้น

(หนึ่ง พัน สามสิบ สามล้ า นหกแสนเก้ า หมื่ น
สองพันสีร่ ้ อยยี่สบิ เอ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
(สองพันหกสิบเจ็ดล้ านสามแสนแปดหมื่นสี่
พันแปดร้ อยสีส่ บิ สามหุ้น)
(ห้ าสิบสตางค์)
(สองพันหกสิบเจ็ดล้ านสามแสนแปดหมื่นสี่
พันแปดร้ อยสีส่ บิ สามหุ้น)
(ศูนย์ห้ นุ )

ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิอ อกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้.-

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
12.
(1)

จำนวน (เสียง)
127,477,269
0
1,020
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9991 %
0.0000 %
0.0008 %
0.0000 %

127,478,289

100.0000 %

มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี ้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) ในอัตรา 50 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท) ต่อ 1 หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ
2.25 บาท ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่
15 – 18 และ 21 พฤษภาคม 2561 (5 วันทาการ)
ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจพิจารณา
และดาเนินการ ดังนี ้
(ก) กาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย
เช่น วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ สี ทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (Record Date) ระยะเวลาการ
เสนอขายราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื ้อหุ้น วิธีการหรื อเงื่อนไขในการชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(ข) เข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ค) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและการนาหุ้น สามัญเพิ่มทุนเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
(ง) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทังการจั
้
ดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทกุ ประการ

(2)

จัดสรรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทซึง่ จัดสรรให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของ
บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี ้.ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวน (เสียง)
127,477,269
0
1,020
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริ ษัทและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่

