บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร
สำขำที่ 1 เลขที่ 300/142 หมู่ที่ 1 ตำบลตำสิ ทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สำขำที่ 2 เลขที่ 300/138 หมู่ที่ 1 ตำบลตำสิ ทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

KWM014/2564
วันที่ 29 มิถุนายน 2564
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิรค์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
โดยที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
305,274,501 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นามาคานวณ
บัตรเสีย
0 เสียง
ไม่นามาคานวณ
2. อนุ มตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิรค์ จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ KWM-W1”) ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Right Offering) จานวนไม่เกิน 140,000,000 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอตั ราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุน้
เดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ ง) ทั้งนี้ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอตั ราการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่อ
หุน้ สามัญของบริษัท 1 หุน้ ในราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุน้ เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดย
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม
2564 และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายมีอานาจ ดังนี้
(1) พิจารณากาหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ น และเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ดังกล่ า วตามความเหมาะสม และเท่ า ที่ ไม่ ขัด หรื อ แย้งกับ ประกาศ กฎเกณฑ์ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงและไม่จากัดเพียง ระยะเวลาการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ การชาระราคา วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(2) ติดต่อ เจรจา ลงนาม และแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และ
หลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การ
จดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอก
กล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดาเนิ นการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

1

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร
สำขำที่ 1 เลขที่ 300/142 หมู่ที่ 1 ตำบลตำสิ ทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สำขำที่ 2 เลขที่ 300/138 หมู่ที่ 1 ตำบลตำสิ ทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โดยที่ประชุมมีมติอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

305,413,501
0
1
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
0.0000
0.0000

3. อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 210,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 280,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 140,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน
280,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาท)
โดยแยกออกเป็ น
560,000,000 หุน้
(ห้าร้อยหกสิบล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
หุน้ สามัญ
560,000,000 หุน้
(ห้าร้อยหกสิบล้านหุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ
- หุน้
(-)
และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็ นผู ้ มีอานาจในการ
ลงนาม แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคาในคาขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท
โดยที่ประชุมมีมติอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

305,413,501

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

1

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0

เสียง

ไม่นามาคานวณ

4. อนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 140,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิรค์ จากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 1 (KWM-W1)
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บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร
สำขำที่ 1 เลขที่ 300/142 หมู่ที่ 1 ตำบลตำสิ ทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สำขำที่ 2 เลขที่ 300/138 หมู่ที่ 1 ตำบลตำสิ ทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โดยที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

305,413,501

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

1

เสียง

ไม่นามาคานวณ

บัตรเสีย

0

เสียง

ไม่นามาคานวณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิรค์ จากัด (มหาชน)

(นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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