ที่ ComSec. 6/2562
วันที่ 29 เมษายน 2561
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") ขอแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งได้ จัด
ให้ มีขึ ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตังแต่
้ เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์บอลรู ม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน
แกรนด์ สาทร ตัง้ อยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้ มีมติ อนุมัติ
ในเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
1.

มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม วิ สามัญ ผู้ถื อหุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 ซึ่ ง ได้ จัด ให้ มี ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 11 ตุล าคม 2561
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 242 ราย

จานวน(เสียง)
2,057,743,464
0
20,000
2,057,763,464

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
-

หมายเหตุ

2.

(1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

(2)

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ ้นจานวน 12 ราย
โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 5,069,716 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น
จานวน 242 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,057,763,464 หุ้น

มีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายงานประจาปี
2561 ของคณะกรรมการบริ ษัท แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หน้ า 1 จาก 8

3.

มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
2,058,334,750
0
20,000
1,400,000

รวม 259 ราย

2,059,754,750

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
-

หมายเหตุ

4.

(1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

(2)

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ ้นจานวน 17 ราย
โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 1,991,286 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น
จานวน 259 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,059,754,750 หุ้น

มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 จานวน 25,000,000 บาท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับรอบปี บัญ ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวน 492,018,512 บาท และการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรของบริ ษั ทฯ ตามงบแสดง
ฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ น้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น หรื อ
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 62,587,261.91 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.27 ของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ ในการรับเงินปั น ผล (Record
Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
2,058,336,750
1,400,000
20,000
0

รวม 261 ราย

2,059,756,750

หน้ า 2 จาก 8

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9320
0.0680
-

หมายเหตุ

5.

(1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

(2)

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ ้นจานวน 2 ราย
โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 2,000 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน
261 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,059,756,750 หุ้น

มีมติ อนุมัติ ก ารเลือกตัง้ กรรมการบริ ษั ทที่ ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าด ารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1)

2)

มีมติอนุมตั ิการเลือกตัง้ นายลี เช เต็ก ไลโอเนล เป็ นกรรมการบริษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
2,057,092,950
1,400,000
1,354,000
-

รวม 263 ราย

2,059,846,950

มีมติอนุมตั ิการเลือกตัง้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เป็ นกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
2,056,461,350
2,031,600
1,354,000
-

รวม 263 ราย

2,059,846,950

3)

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9320
0.0680
-

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9013
0.0987
-

มีมติอนุมตั ิการเลือกตัง้ นายวรุณ วรวณิชชา เป็ นกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
2,056,461,350
2,031,600
1,354,000
-

รวม 263 ราย

2,059,846,950
หน้ า 3 จาก 8

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9013
0.0987
-

หมายเหตุ

6.

(1)

มติ ในวาระนี ต้ ้ อ งได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

(2)

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ ้นจานวน 2 ราย
โดยมี จานวนหุ้น เพิ่ ม ขึน้ 90,200 หุ้น รวมมี ผ้ ูถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะเข้ าประชุม ในวาระนี ท้ ัง้ สิน้
จานวน 263 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,059,846,950 หุ้น

มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนและโบนั ส ของกรรมการบริ ษั ท ประจ าปี 2562 ภายใต้ วงเงิ น ไม่ เกิ น
9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)
รายชื่อกรรมการ

1. ศ.ดร.สุรเกียรติ์
เสถียรไทย

กาหนดค่าตอบแทนรายเดือนให้ แก่กรรมการบริ ษัท ดังนี ้
จานวน
ค่ าตอบแทนที่
ได้ รับในปี 2561
ต่ อเดือน (บาท)
250,000

2. นายระเฑียร
ศรีมงคล

63,000

3. นางสาวนุช
กัลยาวงศา

28,000

4. นายกฤษณ์
ธีรเกาศัลย์
5. นายบัญชา
วุฑฒิปรีชา
รวมจำนวน (บำท)

64,000

46,000

จานวนค่ าตอบแทนในปี 2562
ค่ าตอบแทนต่ อ
ตาแหน่ งต่ อเดือน
(บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
250,000
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท

29,000
35,000
15,000
29,000

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบ

29,000
25,000
20,000

451,000

29,000
25,000
486,000

รวมค่ าตอบแทน
ต่ อเดือน (บาท)
250,000
79,000
29,000

74,000

54,000
486,000

ทัง้ นี ้ กรรมการบริ ษั ท ที่ ด ารงต าแหน่ง เป็ น ผู้ บริ ห าร จะไม่ ได้ รั บ ค่า ตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษั ท เนื่ อ งจากได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทฯ เป็ นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริ ษัทฯ แล้ ว
(2)

โบนัสกรรมการบริ ษัท
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี อ านาจพิ จ ารณาจัด สรรโบนัส ให้ แ ก่ ก รรมการบริ ษั ท ทัง้ นี ้ เมื่ อ รวมกั บ
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้ แก่กรรมการบริ ษัทแล้ ว จะต้ องอยูภ่ ายใต้ วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท
หน้ า 4 จาก 8

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
2,050,377,050
8,650,000
820,000
-

รวม 264 ราย

2,059,847,050

คิดเป็ นร้ อยละ
99.5403
0.4199
0.0398
-

หมายเหตุ

7.

(1)

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

(2)

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ ้นจานวน 1 ราย
โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 100 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน
264 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,059,847,050 หุ้น

มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีจากบริ ษั ท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี
ของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้
เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
1.

นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ

2.

ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข

3.

ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย

4.

นำยนันทวัฒน์ สำรวญหันต์

ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย น 4301
(ยังไม่ เคยลงนามรั บรองงบการเงิ น ของบริ ษั ท )
และ/หรื อ
ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย น 4800
(ยังไม่ เคยลงนามรั บรองงบการเงิ น ของบริ ษั ท )
และ/หรื อ
ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย น 6638
(ยังไม่ เคยลงนามรั บรองงบการเงิ น ของบริ ษั ท )
และ/หรื อ
ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย น 7731
(ยังไม่ เคยลงนามรั บรองงบการเงิ น ของบริ ษั ท )
และ/หรื อ

และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน ไม่เกิ น
1,860,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
หน้ า 5 จาก 8

มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
2,057,841,140
1,400,000
820,000
-

รวม 268 ราย

2,060,061,140

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9320
0.0680
-

หมายเหตุ

8.

(1)

มติ ในวาระนี ต้ ้ อ งได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

(2)

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ ้นจานวน 4 ราย
โดยมี จานวนหุ้นเพิ่ม ขึ ้น 214,090 หุ้น รวมมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนีท้ งั ้ สิ ้น
จานวน 268 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,060,061,140 หุ้น

มี ม ติ อ นุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 95,778,240 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
4,268,262,367 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 4,172,484,127 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย
จานวน 95,778,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ ค ณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และให้ บคุ คลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ให้ ดาเนิ น การจดทะเบี ย นแก้ ไขเพิ่ ม เติม หนังสือบริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ฯ ต่อ กรมพัฒ นาธุรกิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
2,058,750,528
1,400,000
20,000
-

รวม 272 ราย

2,060,170,528

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9311
0.0680
0.0010
-

หมายเหตุ
(1)

มติ ในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้ อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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(2)

9.

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ ้นจานวน 4 ราย
โดยมี จานวนหุ้นเพิ่ม ขึ ้น 109,388 หุ้น รวมมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนีท้ งั ้ สิ ้น
จานวน 272 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,060,170,528 หุ้น

มี ม ติ อ นุมัติ ให้ บ ริ ษั ท อาร์ เอ็ ม แอล 548 จ ากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ นในสัด ส่ว นร้ อยละ 100
เข้ าลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE ซึ่งเป็ นโครงการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทอาคารสานั กงาน
มูลค่าการลงทุนทังโครงการรวม
้
8,771.44 ล้ านบาท
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
2,058,916,531
1,400,000
20,000
-

รวม 282 ราย

2,060,336,531

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9311
0.0680
0.0010
-

หมายเหตุ

10.

(1)

มติ ในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

(2)

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ ้นจานวน 10 ราย
โดยมี จานวนหุ้น เพิ่ม ขึ ้น 166,003 หุ้น รวมมี ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในวาระนีท้ ัง้ สิ ้น
จานวน 282 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,060,336,531 หุ้น

มีมติอนุมัติ ให้ บริ ษั ท ไรมอน แลนด์ โฮลดิง้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อยที่บริ ษัทฯ ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จากัด (“บริษัทเป้ ำหมำย”) จานวน 245,000 หุ้น จากบริ ษัท
เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (“KPNL”) รวมถึงสิทธิในการเป็ นเจ้ าหนี ้ของ KPNL ซึ่งได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทเป้าหมาย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ในบริ ษัทเป้าหมาย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 191,100,000 บาท
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน(เสียง)
1,216,894,554
1,400,000
20,000
-

รวม 288 ราย

2,060,357,354
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คิดเป็ นร้ อยละ
99.8834
0.1149
0.0016
-

หมายเหตุ
(1)

มติ ในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
และไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ซึ่งในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียจานวน 2 ราย รวมเป็ น
จานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 842,042,800 หุ้น

(2)

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ ้นจานวน 6 ราย
โดยมี จานวนหุ้น เพิ่ ม ขึน้ 20,823 หุ้น รวมมี ผ้ ูถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะเข้ าประชุม ในวาระนี ท้ ัง้ สิน้
จานวน 288 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,060,357,354 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสถาพร อมรวรพักตร์ )
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

หน้ า 8 จาก 8

