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  วนัท่ี 10 ตลุาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ประชุมเมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
จ านวน 1 ฉบบั 

2. สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (ORI-W1) จ านวน 1 ฉบบั 

3. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) จ านวน 1 ฉบบั 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่งๆ ท่ี
จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศท่ี
แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

5. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

6. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามา
แสดงในวนัประชมุ 

7. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัท เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

บริษัทขอแจ้งให้ทราบวา่ คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ในวนัท่ี 
1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้อง MR 211–213 ชัน้ 2 เลขที่ 88 ถนน
บางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จดัท ารายงานประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จดัให้มีเมื่อวนัท่ี 12
กรกฎาคม 2560 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ดงักลา่ว 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2560 ได้มีการบันทึก
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ไม่เกิน 81,314,867.35 [ORI to confirm] บาท ทัง้นีก้ าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิใน
การรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 โดยก าหนดวัน
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560  

 นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 ได้มีมติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงันี ้ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลเดมิ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
ส าหรับปี ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัส ารอง
ตา่งๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแตล่ะปี  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็น
เงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ
เหมาะสม 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหม่ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 40 ของก าไรส าหรับปี ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และหลงัหกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแตล่ะปี  
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็น
เงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ 
เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมตเิห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล  

การลงมติ   วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท (ORI-W1) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
ครัง้ท่ี 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) จ านวน 406,574,337 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Warrant Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรท่ีหุ้น
สามญัเดิม (มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ (4:1) สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

บริษัทจะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ/หรือผลกระทบท่ีมีต่อ
บริษัทเป็นส าคญั 

 ทัง้นี ้บริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาใน
การ (1) ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักลา่ว เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิน้สุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต
ตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่รวมถึงแต่ไม่
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จ ากดัเพียง การติดต่อ การให้ข้อมลู และการย่ืนค าขออนุญาต  ค าขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
(3) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ จ านวน 
406,574,337 หน่วยต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น  (Warrant Rights 
Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรท่ีหุ้ นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้ หุ้ นละ 0.50 บาท) 
จ านวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (4:1) และให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เ ป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาในการ (1) ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ดังกล่าว เช่น วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
รายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิน้สุดการใช้สิทธิ  (2) ลงนามในเอกสาร
ค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง การติดตอ่ การให้ข้อมลู และการย่ืนค าขออนญุาต  ค าขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ (3) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

การลงมติ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
  ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ORI-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระท่ี 
3 บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 203,287,168.50 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 821,390,425.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทดงักลา่ว
ข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุจด
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ทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ต่อไปนีแ้ทน  โดยให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติม
ถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน                                                                       

1,024,677,594 บาท   (หนึง่พ้นย่ีสิบสีล้่านหกแสนเจด็  
หมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยเก้าสิบสีบ่าท) 

 แบ่งออกเป็น 2,049,355,188 หุ้น (สองพันสี่สิบเก้าล้านสามแสนห้า
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 2,049,355,188 หุ้น (สองพันสี่สิบเก้าล้านสามแสนห้า

หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ          -          หุ้น   (           - )” 

ทัง้นี ้ บริษัทมีหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายทัง้สิน้ จ านวน 16,483,504 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้ น
สามญัส าหรับรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ORI-WA 
จ านวน 4,039,234 หน่วย และ ORI-WB จ านวน 12,444,270 หน่วย และบริษัทไม่ต้อง
ด าเนินการลดทนุโดยการตดัหุ้นท่ียงัไมจ่ าหน่ายดงักลา่วก่อนการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

แบบรายงานการเพ่ิมทนุปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 821,390,425.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพ่ิมทุนจ านวน 
406,574,337 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ และให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ือง จดทะเบียน
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยมอบหมายให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติม
ถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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การลงมติ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียง 
  ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระท่ี 3 
นัน้ บริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท
จ านวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้ หุ้ นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หุ้ นละ 20 บาท สรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ปรากฏตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

  นอกจากนี ้บริษัทขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทัง้มี อ านาจใน
การลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร 
อนัเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ  การให้ข้อมูล 
และการย่ืนค าขออนุญาต  ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาการ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หุ้ นละ 20 บาท และ ให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณา ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ และให้น าเสนอต่อ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

การลงมติ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 6  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั ้งท่ี 2/2560 ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
10.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้อง MR 211–213 ช ั ้น 2 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เข
ต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยผ้ถืูอห้นุสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ต ั้งแตเ่วลา 9:00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึง่แตง่ตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 และเพ่ือ
เป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบ ริษัท  ดังมี ราย ช่ือ และรายละเอียดปรากฏตาม สิ่ ง ท่ี ส่งมาด้วย 5 
เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 6 เร่ือง 
การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7 

อนึง่ บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 (Record 
Date) ในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2560  

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 

ประธานกรรมการ 


