ที่ บห. 041-10-62
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
3. ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
4. ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน
5. แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไดมีมติเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้
วันที่ประชุม: วันจันทรที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา:
เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)
สถานที่:
สโมสรทหารบก (วิ ภ าวดี ) ห อ งวี ไ อพี 1 ชั้ น 2 เลขที่ 195 ถนนวิ ภ าวดี -รั ง สิ ต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: บริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2562 ซึ่ ง ประชุ ม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใน 14 วัน ตามที่กําหนดไวในมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย และ
เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท www.ventureinc.co.th เปนที่เรียบรอยแลว คณะกรรมการจึงขอเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว (ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทไดบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562 ไวอยางถูกตองครบถวนแลว จึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การลงมติ: วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562

หนา 1

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจํานวน 13,412,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 187,698,636.44 บาท เปนจํานวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมได
ออกจําหนายของบริษัท จํานวน 47,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ซึ่งเปนหุนที่คงเหลือ
จากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล: ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท 187,698,636.44 บาท มีหุนที่ยังไมไดออกจําหนาย
จํานวน 47,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ซึ่งเปนหุนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2558 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) มาตรา 136 ซึ่งกําหนดวา บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้นได
เมื่อหุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไมครบ หุนที่เหลือ
ตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการมีความเห็นวาเพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริงและเหตุผลดังกลาว
ขางตน จึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจํานวน 13,412,000.00 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 187,698,636.44 บาท เปนจํานวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียน
ที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน 47,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ซึ่งเปนหุนที่คงเหลือ
จากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
การลงมติ: วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
ขอเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2 บริษัทจะตองแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการมีความเห็นวาเพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริงและเหตุผลดังกลาว
ขางตน จึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิม และใชขอความตอไปนี้แทน

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562

หนา 2

ขอ 4. “ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

174,286,636.44 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่ลานสองแสนแปดหมื่นหกพัน
หกรอยสามสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค)
622,452,273 หุน (หกรอยยี่สิบสองลานสี่แสนหาหมื่นสองพัน
สองรอยเจ็ดสิบสามหุน)
0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค)
622,452,273 หุน
- หุน

(หกรอยยี่สิบสองลานสี่แสนหาหมื่นสองพัน
สองรอยเจ็ดสิบสามหุน)
( - หุน)”

ทั้งนี้ มอบอํานาจให ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
เพื่อใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ
การลงมติ: วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 174,286,636.44 บาท
เป น ทุ น จดทะเบี ย นใหม จํ า นวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวนไม เ กิ น
1,867,356,819 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 522,859,909.32 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล:
บริษัทมีความประสงคเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
174,286,636.44 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ไมเกิน 1,867,356,819 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 522,859,909.32 บาท เพื่อจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในสัดสวน 1 หุน
สามั ญ เดิ ม ต อ 3 หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม ในราคาเสนอขายหุ น ละ 0.05 บาท โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รองรั บ
การลงทุนในพอรตสินเชื่อดอยคุณภาพ และระบบการดําเนินงาน หรือการลงทุนในโครงการ/ธุรกิจที่มีศักยภาพ
เพื่อสงเสริมการเติบโตและความมั่นคงของบริษัท รวมทั้งใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการมีความเห็นวาเพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริงและเหตุผลดังกลาว
ขางตน จึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 174,286,636.44 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนไมเกิน 1,867,356,819 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 522,859,909.32 บาท เพื่อจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในสัดสวน
1 หุนสามั ญเดิม ตอ 3 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 0.05 บาท โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติม ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
การลงมติ: วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562

หนา 3

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ขอเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 4 บริษัทจะตองพิจารณาอนุมัติ
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการมีความเห็นวาเพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริงและเหตุผลดังกลาว
ข า งต น จึ ง เห็ น สมควรให ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาและอนุ มั ติ การแก ไขเพิ่ มเติ มหนั งสื อบริ คณห สนธิ ของบริ ษั ท ข อ 4.
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิม และใชขอความตอไปนี้แทน
ขอ 4. “ทุนจดทะเบียนจํานวน 697,146,545.76 บาท (หกรอยเกาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหารอย
สี่สิบหาบาทเจ็ดสิบหกสตางค)
แบงออกเปน
2,489,809,092 หุน (สองพันสี่รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนเกาพัน
เกาสิบสองหุน)
มูลคาหุนละ
0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
2,489,809,092 หุน (สองพันสี่รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนเกาพัน
เกาสิบสองหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน ( - หุน)”
ทั้งนี้ มอบอํานาจให ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนเพื่อให
การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ
การลงมติ: วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุน (Rights Offering)
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณา
และอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights
Offering) โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,867,356,819 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ในอัตรา
การจัดสรร 1 หุนสามัญเดิม ตอ 3 หุนสามัญใหม (เศษของหุนใหปดทิ้ง) กําหนดราคาจองซื้อ หุนละ 0.05 บาท
โดยกําหนดใหวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) (Record Date) โดยบริษัทจะกําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทและชําระเงินคาหุนในระหวางวันที่ 16 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (รวม 5 วันทําการ) ทั้งนี้ การกําหนด
สิทธิในการจองซื้อหุนและไดรับการจัดสรรหุนยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกลาวขางตนเปนราคาที่ต่ํากวามูลคาหุนสามัญที่ตราไวของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามที่กําหนดในมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทสามารถเสนอขายหุนสามัญที่ราคาต่ํากวามูลคา
หุนสามัญที่ตราไวของบริษัทได เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินการ และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏใน
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนงบการเงินลาสุด
ที่ไดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการมีความเห็นวาเพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริงและเหตุผลดังกลาว
ขางตน จึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,867,356,819 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ในอัตราการจัดสรร 1 หุนสามัญเดิม ตอ 3 หุนสามัญใหม (เศษของหุนใหปดทิ้ง)
กําหนดราคาจองซื้อ หุนละ 0.05 บาท โดยกําหนดใหวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) (Record Date) โดยบริษัท
จะกําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและชําระเงินคาหุนในระหวางวันที่ 16 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(รวม 5 วันทําการ) ทั้งนี้ การกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนและไดรับการจัดสรรหุนยังมีความไมแนนอนจนกวา
จะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกลาวขางตนเปนราคาที่ต่ํากวามูลคาหุนสามัญที่ตราไวของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามที่กําหนดในมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทสามารถเสนอขายหุนสามัญที่ราคาต่ํากวามูลคา
หุนสามัญที่ตราไวของบริษัทได เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินการ และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนงบการเงินลาสุด
ที่ไดรับการสอบทาน โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทั้งนี้ ผูถือหุนอาจจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ได โดยที่ผูถือหุนเดิมที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ ก็ตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ได
จองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น ในกรณีที่มีเศษของหุนที่เกิดจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง
ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในครั้งนี้ในกรณี
ที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในรอบแรกแลว บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อเกินกวา
สิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิมในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้
(ก) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาว
ใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานง
จองซื้อเกินกวาสิทธิ
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(ข)

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจํานวนนอ ยกวาหุน ที่ผูถือ หุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิ ท ธิ จะจัดสรรหุน ที่เหลือ ดังกลาวใหแ ก
ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิม
ของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือจะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อ
เกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณใหปดเศษ
ของหุนนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละราย
จองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว
(2) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (1) ใหจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
แตละราย และยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละ
รายนั้น โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ
จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของ
หุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) โดยจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกิน
จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแก
ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ (2) นี้ จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใดถือหุนของบริษัทในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่
ระบุไวในขอบังคับของบริษัท ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ
การกํ า หนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกํ า หนดเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย
(2) กํ า หนดหรื อ เปลี่ ย นแปลง วิ ธี ก ารจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เช น จั ด สรรในคราวเดี ย วทั้ ง จํ า นวน หรื อ
หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราสวนการเสนอขาย วิธีการชําระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรร
และการเสนอขายอื่น ๆ เชน การกําหนดวันกําหนดสิทธิรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุน (Record Date)
(3) ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไดทุกประการ เพื่อเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามเอกสารแนบ
การลงมติ: วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบ
ฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นตอบริษัทกอนเขารวมประชุม สวนผูถือหุน
ตางชาติซึ่งแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใหหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่สงมาดวย 8
ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เปนตัวแทนในการรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ
มาพรอมกับหนังสือฉบับนี้ และมอบใหเลขานุการบริษัทกอนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนไปดวย
ความเรี ย บร อ ยและสะดวกรวดเร็ ว บริ ษั ท จะเป ด ให ท า นผู ถื อ หุ น และผู รั บ มอบฉั น ทะลงทะเบี ย นได ตั้ ง แต เ วลา 09.00 น.
ของวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 4 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 3
ทั้งนี้ ตั้งแตวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกลาวทั้งหมดถือเปนวาระที่เกี่ยวของและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุน
เพื่อนํามาใชในกิจการในอนาคตของบริษัท ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยจะถือวาการ
พิจารณาอนุมัติในเรื่องตาง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย
บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันศุกรที่
6 กันยายน พ.ศ. 2562
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ผู ถื อ หุ น โปรดเข า ร ว มการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2562 ในวั น จั น ทร ที่ 21 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิ ภาวดี) หองวีไอพี 1 ชั้น 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รั งสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปดใหผูถือหุนเริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 09.00 น.
ขอแสดงความนับถือ

(นายสักกะพงษ บุญมี และ นายจักรพันธุ ปาจารย)
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
สํานักผูบริหาร
โทรศัพท 0-2194-6975
โทรสาร: 0-2541-4147
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