บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 111 หมู่ท่ี 2 ตำบลท่ำจีน อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000
ที่ DOD138/64
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
เรื่อง

แจ้งมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ ป ระชุม วิ สามัญผู้ถือ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2564 ของบริษั ท ดี โ อดี ไบโอเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ซึ่ง ประชุ ม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม สานักงานใหญ่
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ท่ี 2 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โดยมีผเู้ ข้าร่ว มประชุม ทั้ง สิน้ 152 ราย และจานวนหุน้ ที่นับ รวมกันทั้ง สิน้ 178,815,302 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 43.6834 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้มี มติ
ดังต่อไปนี ้ :
วำระที่ 1

รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ที่ประชุมผูถ้ ือ หุน้ มีม ติเป็ นเอกฉัน ท์รบั รองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564ด้วยคะแนนดังนี ้
ร้อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
179,093,402
100
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
รวม
179,093,402
100
หมำยเหตุ: ในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 278,100 หุน้
คะแนนเสียง

วำระที่ 2

จำนวนเสียง

พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นออก
จำหน่ ำยของบริษัท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่
ยังไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน 91,110,864.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 182,221,729หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 296,111,111 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่เป็ นจานวน 205,000,246.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 410,000,493 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้าที่ 1

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 111 หมู่ท่ี 2 ตำบลท่ำจีน อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

วำระที่ 3

คะแนนเสียง

จำนวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

179,093,402
0
0
179,093,402

ร้อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
100

พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นสำมัญของ บริษัท
ครัง้ ที่ 2 (DOD-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ครัง้ ที่
2 (DOD-W2) จานวนไม่เกิน 205,000,246 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Right Offering) โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.10 บาท อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ 2 ปี
นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สทิ ธิจะเท่ากับ 18.00 บาทต่อหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

วำระที่ 4

คะแนนเสียง

จำนวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

179,051,302
55,100
2,000
179,051,402

ร้อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9692
0.0308
100

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทและกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 102,500,123 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 205,000,246 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
205,000,246.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เป็ นจานวน 307,500,369.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
615,000,739 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

หน้าที่ 2

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 111 หมู่ท่ี 2 ตำบลท่ำจีน อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

วำระที่ 5

วำระที่ 6

คะแนนเสียง

จำนวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

179,098,302
100
40,000
179,108,402

ร้อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9776
0.0001
0.0223
100

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 2 (DOD-W2)
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 205,000,246 หุน้
เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (DOD-W2) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
คะแนนเสียง

จำนวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

179,053,304
55,100
0
179,108,404

ร้อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9692
0.0308
0
100

วาระอื่นๆ (ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นใด)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน)
นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง
กรรมการบริษัท

หน้าที่ 3

