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การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) จึงถือเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกนั โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จะถือว่าเร่ือง 
อื่น ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1. วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 12 ธนัวาคม 2560 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) 

27 ธนัวาคม 2560 

3. วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 15 กมุภาพนัธ์ 2561 

4. จดทะเบียนมติเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ 

5. วันก าหนดราย ช่ือผู้ มีสิท ธิในการจองซื อ้และ ไ ด้ รับ 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) 

23 กมุภาพนัธ์ 2561 

6. วนัจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 20 มีนาคม 2561 ถึง 
26 มีนาคม 2561 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์) 
กรรมการผู้จดัการ 
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว  ให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว  ซึ่ง
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือที่อ่ืน
ใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 36.    ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานที่  วนั  เวลา  ระเบียบวาระ
การประชมุ  และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองจะเสนอเพื่อ
ทราบ  เพื่ออนมุตัิ  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ  ในเร่ืองดงักลา่ว  และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุ มใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37.  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นออกเสยีงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้  แตก่ารมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสอืตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด  และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ  สถานที่ประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด  จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง  จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นขอให้การประชุมนัน้
เป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์
ประชมุ 
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ข้อ 39.  ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนลว่งเวลานดัไปแล้วคร่ึง
ชั่วโมง  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน  ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มา เข้าประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสยีงลงคะแนน  ให้ถือว่าหุ้นหนึง่มีหนึ่งคะแนน  มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั  
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น  โดยวตัถปุระสงค์จะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา  กิจการของบริษัทได้
จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้ามี) 
(4) เลอืกตัง้กรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ 
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ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง 
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร 

1.2 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : โปรดแสดงใบส ำคญัประจ ำตวัตำ่งด้ำว หรือ หนงัสอืเดินทำง 

1.3 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  : 

ก.  ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ ซึ่งรับรอง
ส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มำเข้ำร่วมประชมุ   

ข. ส ำเนำบตัรประชำชน (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นบคุคลต่ำงด้ำว)  ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
ตำมข้อ ก. พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรดงักลำ่ว 

1.4 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  : 

ก. หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจและอ ำนำจกรรมกำร ซึ่งออกโดย
หนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตำร่ีพบัลคิ 

ข. ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงของกรรมกำรท่ีมำเข้ำร่วมประชมุ พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรดงักลำ่ว 

2. กรณีการมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้มอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :   

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำบตัรใบส ำคญัประจ ำตวัต่ำงด้ำว  หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผู้มอบฉนัทะ ซึ่งรับรองส ำเนำถกูต้อง
โดยผู้มอบฉนัทะ 

1.  หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 


