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        วนัท่ี 7 กนัยายน 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั )มหาชน(   

สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  

2. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)  

3. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่างๆ ท่ี

จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศ

ท่ีแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

4. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

5. คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามา

แสดงในวนัประชมุ 

6. สําเนาข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ : ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบวา่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติ

ให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัองัคารท่ี 9 ตลุาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทคห้อง Amber 1-2 ชัน้ 2  เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ได้ประชุมเม่ือวนัท่ี  

26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 ได้มีการบันทึก

อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครัง้โดยจ่ายไมน้่อยกว่าร้อยละ 

40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัสํารอง

ตา่งๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการจะ

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็น

หลกั 

จากผลการดําเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีกําไรสะสม

จํานวน 3,085,031,444.09 บาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์และเห็นสมควรให้มีการ

จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 0.29 บาทต่อหุ้น หรือคิด

เป็นการจ่ายปันผลทัง้สิน้จํานวนไม่เกิน 473,555,283.66 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้ น

สามญัเพ่ิมทนุบางสว่นและเงินสดบางสว่น ดงันี ้

1.  จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลในอตัรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้น

ให้ปัดทิง้) รวมเป็นจํานวนไม่เกิน 816,474,627 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 408,237,313.50 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่าย

ปันผล 0.25 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้ นเดิมจากการคํานวณตามอตัราการจ่ายหุ้ นปันผล

ดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในสว่นของเศษของหุ้นนัน้เป็นเงินสดในอตัราหุ้น

ละ 0.25  บาท 

2.  จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

65,317,970.16 บาท  

ในการนีบ้ริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี  17 ตลุาคม 2561  เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี

มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 

31 ตลุาคม 2561 

**หมายเหต ุ: รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลข้างต้น คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัท่ี

ได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ 30 มิถุนายน 2561 โดยนบัรวมประมาณการจํานวน

หุ้นสามญัท่ีจะเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ท่ี 6 , ESOP WB ครัง้ท่ี 3 และ  

ESOP WC ครัง้ท่ี 1 ท่ีจะมีรอบการใช้สิทธิ ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 (ก่อนวนั XD) 

ซึง่เป็นหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผล โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการใช้

สิทธิแต่ไม่เกินกว่า 0.29 บาท/หุ้ น รายละเอียดการจ่ายปันผลข้างต้น จึงขออนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลในอตัราเดียวกันสําหรับหุ้ นใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้หลงัจากท่ีมีการใช้

สิทธิ ESOP ดงักลา่ว (จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.29 บาท/หุ้น) เช่นเดียวกนั 
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อนึ่ง เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้ นปันผล ดังนัน้ 

บริษัทฯ จึงจะต้องดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้ นปันผล

ดงักล่าว และบริษัทฯ จะดําเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลได้เม่ือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลระหว่าง

กาลดงักลา่วแล้ว 

กาํหนดการเก่ียวกับการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียด วันที่ 

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 16 ตลุาคม 2561 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล

(Record Date) 

17 ตลุาคม 2561 

กําหนดจ่ายเงินปันผล 31 ตลุาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่าง

กาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้ น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทัง้สิน้ไม่เกิน 

473,555,283.66 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนบางส่วนและเงินสดบางส่วน โดย

กําหนดให้วันท่ี 17 ตุลาคม  2561 เป็นวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล 

(Record Date) และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ทัง้นี ้การให้สิทธิรับปันผล

ของบริษัทฯ ยงัไมมี่ความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 

4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล และ (2) การสํารองสําหรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ได้แก่ ORI-WB ครัง้ท่ี 1 และ ORI-WC ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ESOP”) 

และการปรับสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ORI-W1 ครัง้ท่ี 1 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1”) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก

จํานวน 514,564,223 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,028,677,420.50 บาท เป็น

ทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,543,241,643.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน

ไมเ่กิน 1,029,128,446 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
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ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดําเนินการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลท่ี

คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของ

นายทะเบียน 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจํานวน 1,543,241,643.50 บาท (หนึง่พนัห้าร้อยสีส่ิบสามล้านสองแสนสี่

หม่ืนหนึง่พนัหกร้อยสีส่ิบสามบาทห้าสิบ

สตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 3,086,483,287  หุ้น (สามพนัแปดสิบหกล้านสี่แสนแปดหม่ืน

สามพนัสองร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 3,086,483,287  หุ้น (สามพนัแปดสิบหกล้านสี่แสนแปดหม่ืน

สามพนัสองร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -ไมมี่-”  
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  อี ก จํ า น ว น  514,564,223 บ า ท  จ า ก ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น เดิ ม จํ า น ว น 

1,028,677,420.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 1,543,241,643.50 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 1,029,128,446 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

และอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ดงั

รายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ทําให้มีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ESOP และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI-W1 บริษัทฯ จึงจะดําเนินการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 514,564,223 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 1,028,677,420.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,543,241,643.50 บาท 
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โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 1,029,128,446 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 

บริษัทฯ จงึจะดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 1,029,128,446 หุ้น มลูค่า

หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล และ (2) การปรับสิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ESOP และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI-W1 ดงันี ้

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 816,474,627 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

- จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 5,366,650 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI –WB  ครัง้ท่ี 1 

- จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI –WC ครัง้ท่ี 1 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 203,287,169 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI –W1 ครัง้ท่ี 1 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นครัง้เดียวหรือ

เป็นคราวๆ การกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคา่หุ้น 

รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้ นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว (2) 

การจัดสรรหุ้ นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ ESOP และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI-W1 (3) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลง

นามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ (4) ลงนามใน

เอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้ นสามัญ

เพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน

ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการ

อ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนจํานวน 1,029,128,446 หุ้น เพ่ือรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล และ(2) การปรับสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ESOP และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1 และเสนอให้

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ี
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ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มี

อํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน

ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

การลงมติ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

   ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                      

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัองัคารท่ี 9 ตุลาคม 

2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง Amber 1-2 ชัน้ 2  เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด 

(กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้า

ประชมุและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึง่

แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 เข้าร่วม

ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาคําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วม

ประชุมต้องนํามาแสดงในวนัประชุมตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้อบังคบับริษัทฯ 

หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

(Record Date) ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
  

                                                  (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
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