30 เมษายน 2556
เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรือง

การแจ้งมติทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556

บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของทีป ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2556
เมือ วัน อัง คารที 30 เมษายน 2556 โดยมีผู้ถือ หุ้น เข้า ร่ ว มประชุ ม ทัง& หมด 121 ราย และมีส ิท ธิอ อกเสีย งรวม
759,689,090 เสียง ซึง ครบองค์ประชุมตามพรบ. มหาชน โดยทีป
 ระชุมมีมติดงั นี&

1. ทีป ระชุมมีมติอนุมตั ริ บั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 ประชุมเมือวันที 13 มีนาคม 2555
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. ทีป ระชุมมีมติรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประจําปี 2555
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประจําปี 2555 ตามทีเ สนอ
3. ทีป ระชุมมีมติอนุ มตั งิ บการเงินและรายงานผูส้ อบบัญชี งวดประจําปี 2555 สิน& สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ซึงได้ผ่ านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ส อบบัญชีของบริษัท บีดีโ อ จํากัดและได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
4. ทีป ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2555 และอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปนั ผล
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติเห็นชอบตามทีเ สนอด้วยคะแนนเสียง 759,688,990 เสียง และมีผถู้ อื หุน้ ทีล ง
มติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
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5. ทีป ระชุมมีมติอนุ มตั ิแต่งตัง& ผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 ได้แก่ คุณฐิตตราพร กลิน เกลา ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที 3726 แห่งบริษ ัท บีด โี อ จํา กัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2556 และอนุ มตั ิค่าสอบบัญชีและ
สอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจําปี 2556 รวมเป็ นเงินจํานวน 679,000 บาท
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติเห็นชอบตามทีเ สนอด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
6. ทีป ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารเลือกตัง& กรรมการทีค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง ได้แก่
1. คุณชลิต
ลิมปนะเวช
2. คุณกิตติศกั ดิ 5 ชัยวิกรัย
3. คุณไพบูลย์
สุตนั ติวรคุณ
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ดังนี&
1. คุณชลิ ต ลิ มปนะเวช
โดยทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู้ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. คุณกิ ตติ ศกั ดิ ชัยวิ กรัย
โดยทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู้ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. คุณไพบูลย์ สุตนั ติ วรคุณ
โดยทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู้ถือหุน้ ที
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
7. ทีป ระชุมมีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี&
คณะกรรมการบริษทั
ค่าเบีย& รายปี (บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการบริษทั
250,000
กรรมการอิสระ
150,000
ค่าเบีย& ประชุม (บาท/คน/ครัง& ทีเ ข้าร่วมประชุม)
ประธานกรรมการบริษทั
10,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ
10,000

หน้า 2 / 7

คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย& รายปี (บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ)
ค่าเบีย& ประชุม (บาท/คน/ครัง& ทีเ ข้าร่วมประชุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

250,000
200,000
10,000
10,000

โดยทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู้ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
8. ทีป ระชุมมีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนบริษทั โดยตัดหุ้นทียงั มิได้ออกจําหน่ าย จํานวน 200,000,000 หุ้น
มูลค่าทีต ราไว้ 0.50 บาท
โดยทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู้ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
9. ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องต่อการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี&
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 684,488,969.00 บาท (หกร้อยแปดสิบสีล า้ นสีแ สนแปดหมืนแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,368,977,938 หุน้ (หนึงพันสามร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันเก้าร้อย
สามสิบแปดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.5
บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,368,977,938 หุน้ (หนึงพันสามร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันเก้าร้อย
สามสิบแปดหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
“ไม่ม”ี
โดยทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผู้ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
10. ทีป ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารออกหุน้ สามัญเพิม ทุน โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารออกหุน้ สามัญเพิม ทุนตาม
วาระทีเ สนอดังต่อไปนี&
ก) ออกหุ้นสามัญเพิม ทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 10,197,665 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการ
ปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง& ที 2 (TCC-W2)
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ข) ออกหุน้ สามัญเพิม ทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 13,997,633 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับทุน
จดทะเบียนทีเ พิม ขึน& จากการปรับสิทธิ ครัง& ที3 (TCC-W3)
ค) ออกหุน้ สามัญเพิม ทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 369,800,031 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับการ
ใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง& ที 4 (TCC-W4)
ในการนี&ทปี ระชุมมีมติอนุ มตั ิมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลทีไ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือจากประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร
หรือจากกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มอี ํานาจในการพิจารณากําหนดแก้ไขเพิม เติม เปลีย นแปลงเงือนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ทีเ กีย วข้องกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว เช่น จํานวนหุน้ ทีจ ะออกและเสนอขายในแต่ละ
ครัง& ระยะเวลาการจองซื&อ การชําระเงินค่าหุ้น เป็ นต้น รวมทัง& มีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที
เกียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุน
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ขอ้ มูล การยืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่ วยงานอืนๆ ทีเ กีย วข้อง ตลอดจนการนําหุน้ สามัญเพิม ทุนเข้า จดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติเห็นชอบตามทีเ สนอด้วยคะแนนเสียง 759,688,990 เสียง และมีผถู้ อื หุน้ ทีล ง
มติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
11. ทีป ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ& หุน้ สามัญของบริษทั ครัง& ที 4 (TCC-W4) ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิม จํานวนไม่เกิน 369,800,031 หน่ วย ในอัตราส่วน 3.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่
คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) และกําหนดราคาการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 บาทต่ อหุ้น
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติเห็นชอบตามทีเ สนอด้วยคะแนนเสียง 759,688,990 เสียง และมีผถู้ อื หุน้ ทีล ง
มติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
12. ทีป ระชุมมีมติอนุ มตั ิการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 684,488,969.00 บาท เป็ น 881,486,633.50
บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิม ทุ น จํ า นวนไม่ เ กิน 393,995,329 หุ้น มู ล ค่ าทีต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท รวม
196,997,664.50 บาท
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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13. ทีป ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 881,486,633.50 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสีแ สนแปดหมืนหกพันเหกร้อยสามสิบสามบาท
ห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,762,973,267 หุน้ (หนึงพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมืนสามพันเสองร้อยหกสิบ
เจ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,762,973,267 หุน้
(หนึง พันเจ็ดร้อ ยหกสิบสองล้า นเก้าแสนเจ็ด หมืน สามพันสองร้อ ย
หกสิบเจ็ดหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
“ไม่ม”ี
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
14. ทีป ระชุมมีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิม ทุนจดทะเบียนจํานวนไม่เกิน 393,995,329 หุน้ มูลค่า
ทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ดังนี&
ก) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุน จํานวนไม่เกิน 369,800,031 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับการ
ใช้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ& หุน้ สามัญของบริษทั ครัง& ที 4 ทีอ อกและจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิม
ข) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุน จํานวนไม่เกิน 10,197,665 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับการ
ปรับสิทธิ ของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ& หุน้ สามัญของบริษทั ครัง& ที 2
ค) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุน จํานวนไม่เกิน 13,997,633 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับการ
ปรับสิทธิของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ& หุน้ สามัญของบริษทั ครัง& ที 3
ในการนี&ทปี ระชุมมีมติอนุมตั มิ อบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลทีไ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือจากประธานเจ้าหน้าทีบ ริหารหรือจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผู้มอี ํานาจในการพิจารณากําหนดเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเกีย วข้องกับการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว
รวมทัง& มีอาํ นาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเ กีย วข้อง และดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกีย วเนืองกับ
การเสนอขายหุน้ เพิม ทุนรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ขอ้ มูล การยืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์หรือหน่ วยงานอืนๆ ที
เกีย วข้องตลอดจนการนําหุน้ สามัญเพิม ทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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15. ทีป ระชุมมีมติอนุมตั แิ ก้ไขเพิม เติมข้อบังคับของบริษทั ดังนี&
1. การแก้ขอ้ ความ : ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 6 เป็ นข้อความดังต่อไปนี&
ข้อ 6 ใบหุน้ ของบริษทั นี&เป็ นชนิดระบุชอื ผูถ้ อื หุน้ และต้องมีลายมือชือกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน
แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือ
พิมพ์ลายมือชือแทนก็ได้
2. การแก้ไขเพิม เติม : ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 9 เป็ นข้อความดังต่อไปนี&
ข้อ 9 บริษทั จะถือหุน้ หรือรับจํานําหุน้ ของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี&
(1) บริษทั อาจซื&อหุน้ คืนจากผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของทีป ระชุมผู้ถอื หุ้น ซึง อนุ มตั กิ ารแก้ไข
ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ กีย วกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนั ผล เนืองจากผู้
ถือหุน้ ทีอ อกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
(2) บริษัทอาจซื&อหุ้นคืนเพือวัตถุ ประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีทบี ริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซือ& หุน้ คืนไม่เป็ นเหตุให้บริษทั ประสบปญั หาทางการเงิน
ทัง& นี& หุน้ ทีบ ริษทั ถือ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และจะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
และไม่มสี ทิ ธิในการรับเงินปนั ผล
บริษทั จะต้องจําหน่ ายหุน้ ทีบ ริษทั ซื&อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีก ําหนดในโครงการซื&อหุน้ คืนทีบริษัท
กําหนด ทัง& นี& ในกรณีทบี ริษทั ไม่สามารถจําหน่ ายหุน้ ทีบ ริษัทซือ& คืนได้หมดภายในเวลาทีก ําหนด บริษทั จะ
ดําเนินการลดทุนทีช าํ ระแล้ว โดยวิธกี ารตัดหุน้ จดทะเบียนส่วนทีจ าํ หน่ายไม่ได้
การซื&อหุน้ คืน การจําหน่ ายหุน้ ทีซ &อื คืน และการตัดหุน้ ทีซอ&ื คืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซือ& หุ้น
คืน หรือราคาเสนอขายหุน้ ทีซ ือ& คืน หรือ กรณีอนื ใดทีเ กีย วข้อ งกับ การซือ& หุน้ คืน ดังกล่าว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีทหี ุ้นของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
การซือ& หุน้ คืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชําระแล้ว ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณา
อนุ มตั ิ ทัง& นี& ในกรณีทจี ํานวนหุ้นทีซ&อื คืนมีจํานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชําระแล้ว บริษัทจะต้อง
ได้ร ับ มติข องทีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึง มาประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน และบริษทั จะทําการซือ& หุน้ คืนภายในหนึง (1) ปี นับแต่วนั ทีไ ด้รบั มติของทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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16. ทีป ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารเปลีย นวันกําหนดการใช้สทิ ธิทจี ะซือ& หุน้ สามัญครัง& ที 2 (TCC-W2) ดังนี&
เปลีย นแปลงวันใช้สทิ ธิทจี ะซือ& หุน้ สามัญครัง& ที 2 (TCC-W2) จากทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์,
พฤษภาคม, สิงหาคม, และพฤศจิกายน ของแต่ละปี เป็ นทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน,
และธันวาคม ของแต่ละปี
โดยทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต โชติวรรณพร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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