สิงทีส่ งมาด้วย 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2557
บริ ษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที
ประชุมเมื อวันจั นทร์ ที 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัทฯ ชั น 2 เลขที 2
ซอยพระรามเก้ า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายนที
2.
นายอนันท์
3.
นายอดิศกั ดิ
4.
นายอานุภาพ
5.
นางสาวปิ ยจิต
6.
นางนิรัชรา
7.
นายธนา
8.
นางสาวกัลณิการ์
9.
นายสุรัตน์

อ่อนอิน
รักอริ ยะพงศ์
รักอริ ยะพงศ์
รักอริ ยะพงศ์
รักอริ ยะพงศ์
ศิริอําพันธ์กุล
เธียรอัจฉริ ยะ
ตริยางกูรศรี
ประลองศิลป์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริมการประชุม
นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม ประธานฯ ได้ แถลงต่อทีประชุมว่า
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กํ าหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครังต้ องมี ผ้ ถู ื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ ประชุม ในการประชุมครั งนี
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมจํานวน 5 ท่าน รวมจํานวนหุ้นได้ 180,200,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80.09 ของหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมด จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษั ทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุม ทังนี ก่ อนการ
ประชุมประธานฯ ขอให้ เลขานุการทีประชุมชีแจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ ทีประชุมรับทราบ ดังนี
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1. การออกเสีย งลงคะแนนให้ นับ 1 หุ้น เป็ น 1 เสี ยง ดังนัน ผู้ถื อหุ้นแต่ ละรายจึงมี คะแนนเสี ยงตาม
จํานวนหุ้นทีตนถือครองอยู่ หรื อทีได้ รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน เว้ นแต่
เรื องการอนุมัติแต่งตังกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามทีประชุมในทุกๆ วาระว่า จะมีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องดออก
เสียงหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนันๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุก รายมี ม ติเ ป็ นเอกฉันท์
อนุมัติตามทีประธานฯ เสนอ
ในกรณีทีมีผ้ คู ดั ค้ านหรื องดออกเสียง บริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู้ทีคัดค้ านและงดออกเสีย งหัก
ออกจากคะแนนเสียงทังหมดทีเข้ าร่ วมประชุม
4. เลขานุการฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระให้ ทีประชุมรับทราบโดยผลคะแนน
เสียงทีนับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมด้ วยตนเองและทีได้ รับมอบฉันทะ
เมื อเลขานุการฯ ชีแจงถึงวิธีก ารออกเสีย งลงคะแนนเสร็ จเรี ย บร้ อยแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับ รองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557 และ รายงานการ
ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2557 ซึง
ประชุม เมื อวันที 2 เมษายน 2557 และ รายงานการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจําปี 2557ซึงประชุมเมื อวันที 22
เมษายน 2557 ตามรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมทีได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในครังนีแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถื อหุ้น ครั งที 1/2557 ซึงประชุม เมื อวัน ที 2 เมษายน 2557 และ
รายงานการประชุม สามัญผู้ถื อหุ้น ประจําปี 2557 ซึงประชุมเมื อวันที 22 เมษายน 2557
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การลงมติ
วาระนีต้ องผ่ านมติอนุมั ติ จากทีประชุ มผู้ถื อหุ้ นด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงมติดงั นี
1. มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์รั บ รองรายงานการประชุม วิส ามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ครั งที
1/2557 ซึงประชุมเมื อวันที 2 เมษายน 2557 ตามทีเสนอทุกประการ (คะแนนเสียง เห็นด้ วย จํานวน 180,200,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผ้ ไู ม่ เห็นด้ วย
และงดออกเสียง)
2. มี มติด้ วยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉันท์รั บรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี
2557 ซึงประชุมเมื อวันที 22 เมษายน 2557 ตามทีเสนอทุกประการ (คะแนนเสียง เห็นด้ วย จํานวน 180,200,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ มีผ้ ไู ม่ เห็นด้ วย
และงดออกเสียง)
มติทีประชุม

วาระที 2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติ
การจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที 31 มีนาคม 2557
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ นําเสนอรายละเอียดเกี ยวกับวาระนีต่อทีประชุม

เลขานุการฯ ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรกํ าไรสุทธิ
ของบริ ษัทฯ เพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นของบริษัทฯ ดังนี
 การจัดสรรกํ าไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ เพือเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษั ทมหาชนจํ ากั ด พ.ศ. 2535 (และที ได้ มี การแก้ ไข
เพิมเติม) และข้ อ 55 ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ได้ กําหนด (โดยสรุ ป) ว่า บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง
ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สํารองนีจะมีจํานวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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 การจ่ ายเงินปั นผลให้ผู้ถือหุน้ ของบริ ษัทฯ
ข้ อ 54 ของข้ อบังคับบริ ษัทฯ กํ าหนดเรื องการจ่ ายเงินปั น ผล(โดยสรุ ป)ว่า ห้ ามมิ ให้ บริ ษัทฯ
จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไรซึงรวมถึงกําไรสะสม ในกรณี ทีบริ ษัทฯ ยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิ ให้ บริษั ทฯ จ่ายเงินปั นผล ทังนี เงินปั นผลให้ แบ่งจ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ ายเงินปั นผล
ต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทังนี คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครั งคราว
เมื อเห็นว่าบริ ษัทฯ มี กําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน
ทังนี บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกํ าหนด โดยพิจ ารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิ จการ อย่ างไรก็ ตาม การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละคราวอาจมี การเปลี ยนแปลงได้ โดยคํ านึงถึงปั จจัย ต่างๆ
เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
โดย ณ วันที 31 มี นาคม 2557 บริ ษัทฯ มี กําไรสะสมจํ านวน 337.28 ล้ านบาท ดังนัน ทีประชุม
คณะกรรมการ ครังที 4/2557 ซึงประชุมเมื อวันที 15 พฤษภาคม 2557 จึงมี มติเป็ นเอกฉันท์เห็นควรให้ นําเสนอต่อ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรืองดังต่อไปนี
1. จัดสรรกํ าไรสุทธิ เพือเป็ นทุนสํ ารองของบริ ษั ทฯ จํานวน 22.06 ล้ านบาท เพือให้ ทุนสํารอง
ตามกฎหมายมีจํานวนเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที 31 มีนาคม 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงิน
ทังสินจํานวน 275.63 ล้ านบาท (คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 1.23 บาท)
3. กําหนดรายชือผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ตามรายชือทีปรากฎในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อหุ้น ณ วันที
26 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที 25 มิถุนายน 2557
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ, การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกํ าไรสะสม ณ วันที
31 มีนาคม 2557 และกําหนดรายชือผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล ตามรายละเอียดทีได้ นําเสนอข้างต้ น
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การลงมติ
วาระนีต้ องผ่ านมติอนุมั ติ จากทีประชุ มผู้ถื อหุ้ นด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีประชุมได้ พิจารณาโดยละเอียดถี ถ้ วนแล้ ว จึงลงมติดงั นี
1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมัติให้ บริ ษัทฯ จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย จํ านวน
22.06 ล้ านบาท (คะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 180,200,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง)
2. มี มติด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ อนุมั ติ การจ่ ายเงิ นปั นผลจากกํ าไรสะสม ณ วันที 31
มีนาคม 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินทังสินจํานวน 275.63 ล้ านบาท (คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 1.23 บาท) (คะแนนเสียง
เห็นด้ วย จํานวน 180,200,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง)
3. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ให้ กําหนดรายชื อผู้ถือหุ้นเพือรั บสิทธิในเงินปั นผล ตาม
รายชือทีปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 26 พฤษภาคม 2557 และกํ าหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น
ภายในวันที 25 มิถุนายน 2557 (คะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 180,200,000 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํ านวน
เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผ้ ไู ม่ เห็นด้ วยและงดออกเสียง)
มติทีประชุม

วาระที 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 29 เรืองอํานาจกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ นําเสนอรายละเอียดเกี ยวกับวาระนีต่อทีประชุม

เลขานุการฯ ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เนืองจากพนักงานเจ้ าหน้ าที ของกรมที ดินไม่ อนุญาตให้
บริษั ทฯ จดทะเบียนการเช่ าทีดินระยะยาว (โรงงานคลอง 13) ได้ โดยอ้ างว่านายนที อ่อนอิน (กรรมการผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนบริ ษั ทฯ) ไม่ มี อํานาจลงนามในเอกสารจดทะเบียนการเช่ าที ดินระยะยาวดังกล่าวได้ เนื องจากใน
หนังสือรับรองบริ ษัทฯ ไม่ได้ กําหนดให้ นายนที มีอํานาจลงนามในเอกสารทีเกี ยวกับการจดทะเบียนการเช่าทีดิน นัน
ด้ วยเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิมเติ มข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 เรื อง
อํานาจกรรมการเพือให้ กรรมการสามารถลงนามในเอกสารหรื อสัญญาใดๆ ทีเกียวข้ องกั บสัญญาเช่าทีดิ นและ
สัญญาให้ ใช้ สิทธิเครืองหมายการค้ า (แล้ วแต่กรณี) ได้ โดยทีประชุมคณะกรรมการ ครั งที 4/2557 ซึงประชุมเมื อ
วันที 15 พฤษภาคม 2557 จึงมี มติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์เห็นควรให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือเสนอแก้ ไข
เพิมเติมข้อบังคับของบริ ษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อ 29 เดิมทังหมด และให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนีแทน
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“ข้ อ 29. กรรมการซึงลงลายมือชือผูก พันบริ ษัทได้ คือ ในกรณี ทัวไป ให้ กรรมการสองในสามคนเป็ นผู้มี
อํานาจลงลายมื อชือและประทับตราสํ าคัญของบริ ษัท ส่วนกรณี เข้ าทําสัญญาเช่าทีดิ นและสัญญาให้ ใช้ สิทธิ ใน
เครืองหมายการค้ า ตลอดจนดําเนินการใดๆ ทังปวงเท่าทีจําเป็ นและเกี ยวข้ องกับการเข้ าทํ าสัญญาดังกล่าวจน
เสร็ จการซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการทีเกี ยวข้ องและ
ลงนามในเอกสารที เกี ยวข้ องกั บการจดทะเบีย นนัน ให้ ก รรมการท่านหนึงเป็ นผู้มี อํานาจลงลายมื อชื อและ
ประทับตราสํ าคัญ ของบริ ษั ท อนึ ง คณะกรรมการมี อํานาจกํ าหนดหรื อเปลี ยนแปลงชื อกรรมการผู้มี อํานาจ
ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญเพือมีผลผูกพันบริษัท”
ทังนี ข้ อความดังกล่ าวข้ า งต้ นอาจถู กแก้ ไขเพิมเติ ม โดยดุล ยพินิจของนายทะเบี ย น ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ โดยฝ่ ายจัดการฯ จะใช้ ข้อความทีนายทะเบีย นได้
แก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวยืนจดทะเบียนต่อไป โดยไม่ต้องเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติอกี ครัง เว้ นแต่
จะเป็ นการแก้ ไขเพิมเติมซึงทําให้ ข้อความเปลียนแปลงในสาระสําคัญเท่านัน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติ มข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 เรื องอํานาจกรรมการ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิ ม
ทังหมดและให้ ใช้ ข้อความตามทีได้ นําเสนอข้ างต้ นแทน
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวน
เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มี มติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 เรื อง
อํานาจกรรมการ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมทังหมด และให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนีแทน
“ข้ อ 29. กรรมการซึงลงลายมือชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ ในกรณีทัวไป ให้ ก รรมการสองในสามคน
เป็ นผู้มีอาํ นาจลงลายมื อชื อและประทับตราสําคัญของบริ ษัท ส่ วนกรณี เข้ าทํ าสัญญาเช่ าทีดินและสัญญาให้ ใช้
สิทธิ ในเครื องหมายการค้ า ตลอดจนดํ าเนินการใดๆ ทังปวงเท่าทีจํ าเป็ นและเกี ยวข้ องกับการเข้ าทํ าสัญญา
ดังกล่าวจนเสร็ จการซึงรวมถึงแต่ไม่ จํากัดเพียงการดําเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่ าวกับหน่ วยงานราชการที
เกี ยวข้ องและลงนามในเอกสารทีเกียวข้ องกับการจดทะเบียนนัน ให้ กรรมการท่านหนึงเป็ นผู้มีอํานาจลงลายมือชือ
และประทับตราสําคัญของบริ ษัท อนึง คณะกรรมการมีอํานาจกํ าหนดหรื อเปลียนแปลงชือกรรมการผู้มีอํานาจลง
ลายมือชือและประทับตราสําคัญเพือมี ผลผูกพันบริ ษัท”
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(คะแนนเสียง เห็นด้ วย จํานวน 180,200,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํ านวนเสี ยงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง)
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมอํานาจกรรมการในหนังสือรับรองบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ นําเสนอรายละเอียดเกี ยวกับวาระนีต่อทีประชุม

เลขานุการฯ ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือให้ ข้อความในข้ อ 3. เรื องอํานาจกรรมการ ทีปรากฎอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทฯ สอดคล้ องกับข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 29 เรื องอํานาจกรรมการของบริ ษัทฯ ทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม นัน ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 4/2557 ซึงประชุมเมื อวันที 15 พฤษภาคม 2557 จึงมี มติเป็ นเอกฉันท์
เห็นควรให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมอํานาจกรรมการในหนังสือรับรองบริ ษัทฯ โดย
ให้ ยกเลิกข้ อความเดิมเรื องอํานาจกรรมการทีปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองทังหมด และให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนีแทน
“3. ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริษัทคือ
นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์ นายอดิศักดิ รั กอริ ย ะพงศ์ นายอานุภาพ รักอริ ยะพงศ์ กรรมการ
สองในสามคนนีลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริษั ท ในกรณีทีเป็ นการลงนามในสัญญาเช่าทีดิน
และสัญญาให้ ใช้ สิทธิในเครื องหมายการค้ า ตลอดจนดําเนินการใดๆ ทังปวงเท่าทีจํ าเป็ นและเกี ยวข้ องกับสัญญา
ดังกล่าวจนเสร็ จการ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที
เกี ยวข้ องและลงนามในเอกสารทีเกียวข้ องกับการจดทะเบียนนัน ให้ นายนที อ่อนอิน ลงลายมือชือและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท”
ทังนี ข้ อความดังกล่ าวข้ า งต้ นอาจถู กแก้ ไขเพิมเติ ม โดยดุล ยพินิจของนายทะเบี ย น ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ โดยฝ่ ายจัดการฯ จะใช้ ข้อความทีนายทะเบีย นได้
แก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวยืนจดทะเบียนต่อไป โดยไม่ต้องเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติอกี ครัง เว้ นแต่
จะเป็ นการแก้ ไขเพิมเติมซึงทําให้ ข้อความเปลียนแปลงในสาระสําคัญเท่านัน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมอํานาจกรรมการในหนังสือรับรองบริ ษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมเรื องอํานาจ
กรรมการทีปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองทังหมด และให้ ใช้ ข้อความตามทีเสนอข้ างต้ นแทน
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การลงมติ
วาระนีต้ องผ่ านมติอนุมั ติ จากทีประชุ มผู้ถื อหุ้ นด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ที ประชุมพิ จารณาแล้ ว มี มติ ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ อนุมั ติ ก ารแก้ ไขเพิมเติ มอํานาจ
กรรมการในหนังสือรับรองบริ ษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมเรื องอํานาจกรรมการที ปรากฏอยู่ในหนังสื อรั บรอง
ทังหมด และให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนีแทน
“3. ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริษัทคือ
นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์ นายอดิศักดิ รั กอริ ย ะพงศ์ นายอานุภาพ รักอริ ยะพงศ์ กรรมการ
สองในสามคนนีลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริษั ท ในกรณีทีเป็ นการลงนามในสัญญาเช่าทีดิน
และสัญญาให้ ใช้ สิทธิในเครื องหมายการค้ า ตลอดจนดําเนินการใดๆ ทังปวงเท่าทีจํ าเป็ นและเกี ยวข้ องกับสัญญา
ดังกล่าวจนเสร็ จการ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที
เกี ยวข้ องและลงนามในเอกสารทีเกียวข้ องกับการจดทะเบียนนัน ให้ นายนที อ่อนอิน ลงลายมือชือและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท”
(คะแนนเสียง เห็นด้ วย จํานวน 180,200,000 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํ านวนเสี ยงทังหมด
ของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง)
วาระที 5

เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
เมื อไม่ มี เ รื องอื นใดเสนอเพื อให้ ทีประชุมพิจ ารณาต่อไป ประธานฯ จึงกล่ าวปิ ดประชุม เวลา

10.30 น.

ลงชือ__________________________ประธานทีประชุม
(นายนที อ่อนอิน)

ลงชือ___________________________เลขานุการทีประชุม
(นางสาวศรัณยา ธนาวดี)
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