
 

 

 

 

 

  

 

   หนังสือเชิญประชุมว!สามัญผู�ถือหุ�น 

ครัง้ที ่1/2563 

บร!ษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน) 

ในวันพ$ธท่ี 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ช้ัน 3 ห�องแกรนด� บอลรูม ถนนว!ทยุ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

บร!ษัทฯ ขอเร%ยนแจ�งงดแจกของท่ีระลึกสําหรับการประชุมว!สามัญผู�ถือหุ�นในครั้งน้ี เพ&อ่ให�สอดคล�องกับแนวทางท่ีหน�วยงานกํากับดูแลได�กําหนดไว� 



 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขท่ี 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (66 2) 251-9955 !"#$%&''%()%(*+,--..%

    

วันท่ี (/%พฤศจิกายน 2563%

เรื่อง! ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี +0(*'1%

เรียน! ทานผูถือหุน%บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)%

สิ่งท่ีสงมาดวย! - ปรากฎรวมในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2563%

+$ สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (*'1%
($ สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื ่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ นสามัญของบริษัทฯ %%%%%%%%%%%%%%%%

คร้ังท่ี 2%&23456,7()%
1$ แบบรายงานการเพ่ิมทุน (!53-4)!
/$ เง่ือนไข หลักเกณฑ และระเบียบในการเขารวมและดําเนินการประชุมผูถือหุน การลงทะเบียน เอกสาร

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน%
*$ ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน%
'$ รายละเอียดของกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ%
.$ แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเช้ือ 839:;,19%การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี +0(*'1%
<$ แผนที่ตั้ง สถานท่ีจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี +0(*'1%

% %%%,% ปรากฎแยกจากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี +0(*'1%

+$ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข%

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติใหจัดการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ขึ้นในวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 
หองแกรนด บอลรูม ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา และ/หรือ อนุมัติเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี%

วาระท่ี !! พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563"

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพ่ือใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ท่ีบริษัทฯ จัดใหมี
ข้ึนเมื่อ วันท่ี 29 เมษายน 2563 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (สิ่งท่ีสงมา
ดวย 1)%
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (สิ่งท่ีสงมาดวย 1)!
การลงมติ : มติในวาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง%

วาระท่ี #! พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ"

วัตถุประสงคและเหตุผล : การแกไขมูลคาที่ตราไวของหุน โดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุนจะสงผลใหหุนมีสภาพ
คลองสูง จากจํานวนหุนท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาหุนท่ีลดลง อีกทั้งเพ่ิมการกระจายหุนไปยังนักลงทุนไดกวางข้ึน และดึงดูด
ใหนักลงทุนรายยอยและนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศใหมาลงทุนในหุนของบริษัทฯ ไดอีกดวย 
ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเสนอขอใหผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ จากมูลคาหุนละ 
3 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท %

อน่ึง การแกไขมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ ดังกลาว จะไมมีผลกระทบตอสัดสวนของผูถือหุนแตอยางใด โดยจะมีแต
เพียงจํานวนหุนทีเพ่ิมข้ึนจากเดิม รายละเอียดดังน้ี%
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!

% กอนเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน" หลังเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน"

ทุนจดทะเบียน (บาท)! 1=369=413=525% 1=369=413=525%

มูลคาท่ีตราไว%(บาทตอหุน)% 1% +%

จํานวนหุน% /*',/.+,+.*% 1=369=413=525%

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของ
บริษัทฯ จากหุนละ 3 บาท เปนหุนละ 1 บาท เพื่อกระจายการถือหุนไปยังนักลงทุนอยางกวางขึ้น และกอใหเกิด
สภาพคลองของการซ้ือขาย%
การลงมติ : มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง%

วาระท่ี 3! พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ"

วัตถุประสงคและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน จากมูลคาหุนละ 3 บาท เปนมูลคา
หุนละ 1 บาท รายละเอียดตามวาระท่ี 2 บริษัทฯ ตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ%ขอ 4 เปนดังน้ี%

“ขอ /$% ทุนจดทะเบียน จํานวน% 1,369,413,525 บาท% &หน่ึงพันสามรอยหกสิบเกาลานส่ีแสนหน่ึง
หม่ืนสามพันหารอยย่ีสิบหาบาทถวน)%

% แบงออกเปน% 1,369,413,525 หุน% &หน่ึงพันสามรอยหกสิบเกาลานส่ีแสนหน่ึง
หม่ืนสามพันหารอยย่ีสิบหาหุน)%

! มูลคาหุนละ% 1 บาท% &หน่ึงบาท)%
% โดยแยกออกเปน>% ! %

% หุนสามัญ% 1,369,413,525 หุน% &หน่ึงพันสามรอยหกสิบเกาลานส่ีแสนหน่ึง
หม่ืนสามพันหารอยย่ีสิบหาหุน)%

% หุนบุริมสิทธิ% %%%%%%%%%—%%%%%%%%%%หุน% &—)”%

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทฯ ขอ 4. ใหสอดคลองกับมติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ%
การลงมติ : มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31)%

ในกรณีที่ผูถือหุนมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน บริษัทฯ จะนําวาระที่ $ วาระที่ % และ วาระที่ & 
เสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณา และ จะไมนําวาระท่ี ' วาระท่ี ( และ วาระท่ี ) เสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณา!

วาระท่ี 4! พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 *+,-./01#2"

วัตถุประสงคและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 มีมติเสนอใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (23456,7() (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไมเกิน 342,353,379 
หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในกรณีที่ผูถือหุนมีมติใหเปลี่ยนแปลง
มูลคาท่ีตราไวของหุน โดยสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมา
ดวย 2%
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที ่จะซ้ือหุ นสามัญของบริษัทฯ ครั ้งที ่ 2 (23456,7() (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”)  จํานวนไมเกิน 



 

1%

!

342,353,379 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในกรณีที่ผูถือหุนมีมติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวนการ
จัดสรรเทากับหุนสามัญเดิมจํานวน 4 หุน ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
เหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวท้ิงท้ังจํานวน รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เปนไปตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเตรียม
ความพรอมและสรางความยืดหยุนทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และสํารองเปนเงิน ทุน
หมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ%
การลงมติ : มติในวาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง%

วาระท่ี 5! พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 342,3533379 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 1,369,413,525 
บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,711,7663904 บาท และ การจัดสรรหุนท่ีไดเพ่ิมทุนดังกลาว"

วัตถุประสงคและเหตุผล : สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดตามวาระที่ 4 %%%%%%%%%%%
บริษัทฯ ตองเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 1,369,413,525 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,711,766,904 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 342,353,379 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3%
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 1,369,413,525 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,711,766,904 
บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 342,353,379 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ%ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3%

ในการนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหารรวม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหารรวม มีอํานาจกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรรและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ%

หากกรรมการของบริษัทฯ ไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ และหากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไมปฏิบัติหนาท่ีนั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ี
มีความเก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการน้ันแทนบริษัทฯ 
ไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535%
การลงมติ : มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136)"

วาระท่ี 6! พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน"

วัตถุประสงคและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
รายละเอียดตามวาระท่ี 5 บริษัทฯตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เปนดังน้ี%
“ขอ /$% ทุนจดทะเบียน จํานวน% +=.++=.''=-?/ บาท% &หน่ึงพันเจ็ดรอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนหก

หม่ืนหกพันเการอยสี่บาทถวน)%



 

/%

!

% แบงออกเปน% +=.++=.''=-?/ หุน% &หน่ึงพันเจ็ดรอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนหก
หม่ืนหกพันเการอยสี่หุน)%

% มูลคาหุนละ% 1 บาท% &หน่ึงบาท)%
% โดยแยกออกเปน>% % %

% หุนสามัญ% +=.++=.''=-?/ หุน% &หน่ึงพันเจ็ดรอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนหก
หม่ืนหกพันเการอยสี่หุน)%

% หุนบุริมสิทธิ% %%%%%%%%%—%%%%%%%%%%หุน% &—)”%

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ
ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับมติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดขางตน%
การลงมติ : มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31)%

ในกรณีที่ผูถือหุนไมมีมติใหเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน บริษัทฯ จะนําวาระท่ี ' วาระท่ี ( และ วาระท่ี ) 
เสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณา และ จะไมนําวาระท่ี $ วาระท่ี % และ วาระท่ี & เสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณา"

วาระท่ี 7! พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 *+,-./01#2"

วัตถุประสงคและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 มีมติเสนอใหออกและเสนอขาย ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (23456,7() (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไมเกิน 114,117=793 
หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในกรณีท่ีผูถือหุนไมมีมติใหเปลี่ยนแปลง
มูลคาท่ีตราไวของหุน โดยสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมา
ดวย 2%
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ นสามัญของบริษัทฯ ครั ้งที ่ 2 (23456,7() (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไมเกิน 
114,117=793 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในกรณีที่ผูถือหุนไมมีมติ
ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน
การจัดสรรเทากับหุนสามัญเดิมจํานวน 4 หุน ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ เหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน รายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เปนไปตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนรองรับการ
เตรียมความพรอมและสรางความยืดหยุนทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และสํารองเปนเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ%
การลงมติ : มติในวาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง"

วาระท่ี 8! พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 342,3533379 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 1,369,4133525 
บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,711,7663904 บาท และการจัดสรรหุนท่ีไดเพ่ิมทุนดังกลาว"

วัตถุประสงคและเหตุผล : สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดตามวาระที่ 7 %%%%%%%%%%%%%
บริษัทฯ ตองเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 1,369,413,525 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,711,766,904 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 114,117=793 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
3 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3%



 

*%

!

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 1,369,413,525 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,711,766,904 
บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 114,117=793 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ%ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3%

ในการน้ีมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารรวม หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหารรวม มีอํานาจกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรรและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ พิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ%

หากกรรมการของบริษัทฯ ไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ และหากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไมปฏิบัติหนาท่ีน้ันเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมี
ความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ 
ไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535%

การลงมติ : มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136)%

วาระท่ี 9! พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน"

วัตถุประสงคและเหตุผล : สืบเนื ่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
รายละเอียดตามวาระท่ี 8 บริษัทตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เปนดังน้ี!
“ขอ /$% ทุนจดทะเบียน จํานวน% +=.++=.''=-?/ บาท% &หน่ึงพันเจ็ดรอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนหกหม่ืนหก

พันเการอยส่ีบาทถวน)%
% แบงออกเปน% *.?=*<<=-'< หุน% &หารอยเจ็ดสิบลานหาแสนแปดหม่ืนแปดพันเกา

รอยหกสิบแปดหุน)%
% มูลคาหุนละ% 3 บาท! &สามบาท)%
% โดยแยกออกเปน>% % %

% หุนสามัญ% *.?=*<<=-'< หุน% &หารอยเจ็ดสิบลานหาแสนแปดหม่ืนแปดพันเกา
รอยหกสิบแปดหุน)%

% หุนบุริมสิทธิ% %%%%%%%%%—%%%%%%%%%%หุน% &—)”%

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 
ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับมติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดขางตน%
การลงมติ : มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31)"

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถามี)"



 

'%

!

! บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ +0(*'1 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยแผนท่ีตั้งของสถานท่ีจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังท่ี +0(*'1 ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8%

% ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกขอความ 
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม วิสามัญผูถือหุนในครั้งน้ี  หรือ
สามารถ ;@ABC@"D%หนังสือมอบฉันทะไดจาก 7EFGHIE%ของบริษัทฯ AAA$B@FCEJ@KE$L@K%โดยเลือกใชแบบใดแบบหน่ึง
เทานั้นมาแสดงในวันประชุม โดยบริษัทฯ จัดใหมีบริการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่เขารวม
ประชุม โดยไมคิดคาบริการ ณ จุดลงทะเบียนอีกดวย อน่ึง เง่ือนไข หลักเกณฑ และระเบียบในการเขารวมและดําเนินการประชุม
ผูถือหุน การลงทะเบียน เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏตาม
สิ่งท่ีสงมาดวย 4%กรณีผูถือหุนทานใดประสงคแตงต้ังกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะเพ่ือเขารวมประชุม ทานผูถือหุนสามารถ
ระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะได หรือจะมอบให%กรรมการอิสระเปนผูออกเสียงลงคะแนน
แทนยอมได สามารถทราบรายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6%

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขารวมประชุม จึงขอความกรุณาจากผูเขารวมประชุม ทั้งที่เปนผูถือหุนท่ี
เขาประชุมดวยตนเอง และผูที่รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2020 ซึ่งมี 4"ML@DE%บรรจุ
รายละเอียดเฉพาะของผูถือหุนแตละราย ทีไ่ดจัดสงใหแกผูถือหุนมาแสดงท่ีจุดลงทะเบียนดวย%

ทั้งนี้เพ่ือใหผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเปนการรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุน หากผูถือหุนมี
คําถามท่ีตองการใหบริษัทฯ ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวกับระเบียบวาระท่ีนําเสนอคร้ังน้ี ทานสามารถสงคําถามลวงหนาไดท่ี อีเมล: 
L@MN@M"IE$GOB@FCEJ@KE$L@K%หรือโทรสาร (''%() 251-9977 %

%

ขอแสดงความนับถือ%

%

%

&นายธงชัย บุศราพันธ)%
ประธานกรรมการและประธานเจาหนท่ีบริหารรวม%

หมายเหตุ%บริษัทฯ%ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ฉบับนี้พรอมสิ่งที่สงมาดวยบน%7EFGHIE%ของ
บริษัทฯ AAA$B@FCEJ@KE$L@K%

%

%

ั ั 


